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KATA PENGANTAR 

Peraturan Makamah Agung (Perma) dibuat untuk 
mengisi kekosongan hukum dalam proses penyelenggaraan 
peradilan karena ketika undang-undang menentukan 
sebuah mekanisme baru dalam proses berperkara tidak 
selalu dilengkapi dengan mekanisme dan tata cara 
pelaksanaannya. Begitupun pada saat munculnya Pasal 67 
ayat (2) dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang 
memberikan kewenangan kepada penyidik untuk 
mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan yang 
diduga merupakan hasil tindak pidana ke pengadilan ketika 
pelaku tindak pidananya tidak ditemukan, undang-undang 
juga tidak menentukan hukum acaranya. 

Untuk mengisi kekosongan hukum tersebut, 
Mahkamah Agung menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2013 
tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan 
Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau 
Tindak Pidana Lain. Karakteristik perkara tersebut 
mengandung banyak kekhususan karena termasuk dalam 
ruang lingkup hukum pidana, namun sifat dan relasi para 
pihak lebih menyerupai perkara perdata, sehingga 
memerlukan pemahaman yang mendalam di antara para 
hakim yang menangani perkara tersebut ketika memimpin 
persidangan. Banyak ketentuan dalam Perma tersebut yang 
masih memerlukan penjelasan secara lebih mendetail karena 
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mustahil sebuah tahapan proses berperkara hanya diatur 
oleh sebuah peraturan yang terdiri dari 25 pasal. 

Buku ini berisi kajian secara komprehensif tentang 
mekanisme penyelesaian perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan yang dilengkapi dengan berbagai 
perbandingan-perbandingan untuk member ikan 
pemahaman yang lengkap dan menyeluruh tentang perkara 
tersebut, sehingga dapat membantu para hakim, penyidik 
dan pemohon keberatan dalam menjalani persidangan 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan yang 
diduga merupakan hasil dari tindak pidana. 

Penulis menyampaikan ucapan terima kasih atas 
kontribusi dari semua pihak yang telah membantu dalam 
proses penerbitan buku ini, khususnya kepada Sdr. D.Y. 
Witanto yang telah bersedia menjadi editor, sehingga buku 
ini dapat tersaji dengan baik kepada khalayak pembaca. 

Semoga kehadiran buku ini bisa menjadi sumbangsih 
yang berharga bagi perkembangan hukum di Indonesia, 
khususnya bagi upaya pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang, serta dalam rangka penyelamatan aset 
untuk kepentingan negara. 

                  

               Penulis 
Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. 
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Upaya penaggulangan pencucian uang bukanlah masalah sederhana dan 
mudah, bahkan bagi dunia internasional, termasuk berbagai negara yang 
sudah maju. Pada era milenial saat ini, fenomena memerangi pencucian uang 
memperlihatkan peningkatan yang signifikan, baik dalam skala internasional 
oleh berbagai negara, maupun dalam skala domestik di dalam negeri.
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BAGIAN 
KESATU 
PENDAHULUAN 

A. PENGERTIAN DAN RUANG LINGKUP TINDAK PIDANA 
PENCUCIAN UANG 

Dinamika perkembangan kejahatan selalu beriringan 
dengan kemajuan teknologi karena para pelaku kejahatan, 
khususnya dari kalangan kejahatan kerah putih  (white collar 1

crime) sering kali memanfaatkan sarana teknologi untuk 
memuluskan perbuatan jahatnya atau untuk menghilangkan 
dan menyamarkan uang hasil kejahatannya agar tidak 
terdeteksi oleh para penegak hukum. Di satu sisi  kemajuan 

 Kejahatan kerah putih merupakan istilah yang digunakan untuk menunjukan jenis 1

kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang dari kalangan berpendidikan tinggi atau 
orang-orang yang memiliki pengaruh kekuasaan dan kekuatan finansial, sehingga 
diibaratkan bahwa pelaku kejahatan tersebut selalu menggunakan pakaian yang 
berkerah putih dan berjas. Sedangkan menurut Wikipedia konsep tentang kejahatan 
kerah putih (white collar crime) dikembangkan oleh farterland sebagai sebuah 
bentuk kritik terhadap teori-teori kriminologi yang mencoba menjelaskan suatu 
kejahatan berdasarkan pada struktur sosial dan tingkat ekonomi.
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teknologi dapat menjadi sarana penunjang bagi kehidupan 
manusia dalam rangka memudahkan interaksi dan 
komunikasi, tetapi di sisi yang lain teknologi juga bisa 
menjadi penyokong dan alat bantu bagi tindakan kriminal 
para pelaku kejahatan.  

Modus operandi kejahatan dengan menggunakan 
sarana teknologi menunjukkan tren yang terus meningkat 
dan berkembang dari satu bentuk kejahatan menjadi bentuk-
bentuk kejahatan yang baru. Sistem kebijakan kriminal  2

(criminal policy) dalam upaya mengantisipasi perkembangan 
kejahatan-kejahatan yang berjenis baru seringkali tidak 
mampu mengimbangi cepatnya arus perkembangan jenis 
kejahatan yang terjadi dewasa ini.  

Kondisi sebagaimana yang diuraikan di atas juga 
dipengaruhi oleh perubahan prilaku dan budaya 
masyarakat yang begitu cepat di segala bidang dan aspek 
kehidupan. Hampir semua bidang kehidupan dewasa ini  
tidak bisa lepas dari teknologi dan perangkat digital.  

Disadari ataupun tidak, hal tersebut telah berkorelasi 
pada pergeseran modus operandi kejahatan, dari yang 
sebelumnya bersifat konvensional dengan menggunakan 
tindakan-tindakan fisik yang bisa dilihat dan diketahui 
secara kasat mata, kemudian berubah menjadi tindakan-
tindakan non fisik yang dilakukan secara virtual melalui 
sarana internet dan teknologi informasi. 

 Kebijakan kriminal atau politik kriminal (criminal policy) menurut Sudarto 2

merupakan usaha rasional dan terorganisasi dari suatu masyarakat untuk 
menanggulangi kejahatan. Sedangkan G. Peter Hoefnagels mengemukakan bahwa 
“criminal policy is the rational organization of the social reactions to crime.”
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Kejahatan virtual tidak memerlukan kehadiran 
manusia secara fisik untuk bisa menyelesaikan niat jahatnya. 
Si pelaku bisa mengontrol dan menyelesaikan perbuatan 
jahatnya dari tempat yang sangat jauh, bahkan dari belahan 
dunia yang lain. Hal tersebut tentunya menimbulkan 
kerumitan bagi para penegak hukum untuk melakukan 
pendeteksian dan penindakan secara hukum karena 
terbentur oleh yurisdiksi hukum di suatu negara dan 
undang-undang hukum pidana di suatu negara selalu 
dibatasi oleh wilayah teritorial dan kedaulatan negara lain, 
sehingga upaya penegakan hukumnya harus dilakukan 
secara global dan melibatkan kerjasama antarnegara. 
Beberapa kejahatan teroganisir yang kerap memanfaatkan 
sarana teknologi antara lain: kejahatan dunia maya (cyber 
crime) , perdagangan manusia (human trafficking),  terorisme 3 4

 Dalam arti luas, pengertian cyber crime adalah semua tindakan ilegal yang 3

dilakukan melalui jaringan komputer dan internet untuk mendapatkan keuntungan 
dengan merugikan pihak lain. Dalam arti sempit, pengertian cyber crime adalah 
semua tindakan ilegal yang ditujukan untuk menyerang sistem keamanan komputer 
dan data yang diproses oleh suatu sistem komputer.

 Human Trafiking atau perdagangan orang berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Nomor 4

21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah 
tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau 
penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, 
penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga 
memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain 
tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan 
eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi.
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(terorism),  peredaran gelap narkotika (illicit traffic in 5

narcotic),  korupsi (corruption)  dan pencucian uang (money 6 7

laundering).   8

Dari semua kejahatan yang disebutkan di atas pada 
umumnya berkaitan atau setidaknya melibatkan jumlah 
uang yang besar. Artinya, titik taut dari kejahatan-kejahatan 
terorganisir yang melibatkan sarana teknologi canggih 
adalah uang dan kekayaan. Sehingga, ketika berbicara 
tentang kejahatan kerah putih, maka tidak akan terlepas dari 
perputaran sejumlah yang besar dari hasil kejahatan yang 

 Terorisme adalah tindak pidana yang menggunakan kekerasan atau ancaman 5

kekerasan yang menimbulkan teror atau rasa takut yang meluas, yang dapat 
menimbulkan korban massal, dan atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran 
obyek-obyek vital yang strategis, lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas 
internasional. Dalam pengertian lain terorisme juga dikaitkan dengan dengan motif 
ideologi, politik dan gangguan keamanan.

 Peredaran gelap narkotika merupakan bagian dari tindak pidana narkotika 6

sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

 Menurut Henry Campbell Black korupsi adalah suatu perbuatan yang dilakukan 7

dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan 
kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak lain. Tindak pidana korupsi dirumuskan 
dalam beberapa kategori sebagaimana diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

 Pencucian uang adalah suatu perbuatan yang dilakukan untuk tujuan 8

menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang/dana atau harta kekayaan hasil 
tindak pidana supaya tampak seolah-olah berasal dari sumber yang sah. Tindak 
pidana pencucian uang dibagi menjadi beberapa kategori sebagaimana diatur 
dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang.
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dilakukan. Semua itu, pada akhirnya akan bermuara pada 
tindakan pencucian uang untuk bisa melegalkan uang dan 
harta kekayaan hasil dari kejahatan tersebut dengan cara 
m e m a s u k a n k e d a l a m s i s t e m p e r b a n k a n a t a u 
menggabungkan dengan harta kekayaan lain yang sah 
dengan tujuan agar sulit untuk dilacak oleh para penegak 
hukum, mana uang yang merupakan hasil tindak pidana 
dan mana yang bukan. 

Pencucian uang merupakan salah satu dari bentuk 
kejahatan kerah putih yang menimbulkan kerugian besar 
bagi masyarakat, bangsa, dan negara karena dapat 
memengaruhi, bahkan merusak stabilitas perekonomian 
nasional. Menurut Hazell Coral terdapat beberapa 
karakteristik pada kejahatan kerah putih yang juga dimiliki 
oleh kejahatan pencucian uang sebagai berikut:  9

a. Tidak kasat mata (low visibility); 

b. Sangat kompleks (complexity); 

c. Ketidakjelasan pertanggungjawaban pidana (diffusion of 
responsibility); 

d. Ketidakjelasan korban (diffusion of victims); 

e. Aturan hukum yang samar atau tidak jelas (ambiguios 
criminal law); 

f. Sulit dideteksi dan dituntut (weak detection and prosecution). 

Kegiatan pencucian uang dapat merongrong integritas 
pasar-pasar keuangan. Likuiditas dari lembaga-lembaga 

 Fransiska Novita Eleanora, Tindak Pidana Pencucian Uang, Jurnal Hukum Vol XXVI, 9

No. 2, Agustus 2011, hlm, 646.

23



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

keuangan (financial institutions) seperti bank akan menjadi 
buruk apabila dalam operasionalnya cenderung 
mengandalkan dana hasil kejahatan. Misalnya, hasil 
kejahatan pencucian uang dalam jumlah besar yang baru 
saja ditempatkan pada suatu bank, namun tiba-tiba ditarik 
dari bank tersebut tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. 
Akibatnya, bank tersebut mengalami masalah likuiditas 
yang cukup serius (liquidity risk).  10

Menurut cacatan dalam Iktisar Ketentuan Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang terdapat 
paling sedikit 9 (sembilan) faktor yang menjadi pendorong 
maraknya kegiatan pencucian uang di suatu negara yaitu: 

1. Terjadinya globalisasi sistem keuangan; 

2. Adanya kemajuan di bidang teknologi-informasi; 

3. Adanya ketentuan tentang rahasia bank yang sangat 
ketat; 

4. Penggunaan nama samaran atau anonim; 

5. Penggunaan electronic money (e-money); 

6. Praktik pencucian uang secara layering; 

7. Berlakunya ketentuan hukum terkait kerahasiaan 
hubungan antara lawyer dan akuntan dengan kliennya 
masing-masing; 

 Muhammad Yusuf, dkk, Iktisar Ketentuan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 10

Pidana Pencucian Uang, The Indonesian Netherlands National Legal Reform Program 
(NLRP), Jakarta, 2011, hlm. 12
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8. Kurangnya perhatian yang sungguh-sungguh untuk 
memberantas praktik pencucian uang yang dilakukan 
melalui sistem perbankan; 

9. Tidak dikriminalisasinya perbuatan pencucian uang di 
suatu negara.  11

Kejahatan pencucian uang berpotensi untuk memicu 
timbulnya kejahatan-kejahatan yang lain. Atas hal itu, John 
C. Keeney seorang Deputy Assistant Attorney General United 
State mengungkapkan beberapa pendapat sebagai berikut: 

“allowing illegally earned money to pass throught society 
sustain criminal operations, for money is the “lifeblood” of 
any criminal organization.”  

Diterjemahkan secara bebas:  

“membiarkan uang yang didapatkan secara ilegal 
beredar di masyarakat justru menopang terjadinya 
tindak kejahatan karena uang adalah “sumber hidup” 
organisasi kriminal.” 

Pencucian uang secara sederhana bertujuan untuk 
menyembunyikan atau menyamarkan uang/dana yang 
dihasilkan dari suatu aksi kejahatan atau hasil dari tindak 
pidana, sehingga seolah-olah tampak menjadi harta 
kekayaan yang sah. Sumber penghasil uang tersebut adalah 
kejahatan-kejahatan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian 
Uang, yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) jenis tindak 
pidana.  

 ibid,  hlm. 7-12.11

25



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Berdasarkan data yang dimiliki oleh PPATK, diketahui 
bahwa sejak periode 2005 s.d. Desember 2018 terdapat 246 
kasus tindak pidana pencucian uang yang sudah diputus 
pengadilan, dengan tindak pidana asal yang dominan 
adalah korupsi sejumlah 64 putusan (26%), narkotika 
sejumlah 54 putusan (21,95%), dan penipuan sejumlah 41 
putusan (16,67%).  12

Secara garis besar proses pencucian uang dibagi ke 
dalam 3 (tiga) pase penting yaitu:  

pertama, pase penempatan (placement), yaitu upaya untuk 
menempatkan sejumlah uang yang berasal dari tindak 
pidana ke dalam sistem keuangan (finansial system) 
atau menempatkan dalam uang giral seperti cek, 
wesel, sertifikat deposito dan lain-lain yang 
berhubungan dengan sistem keuangan, terutama 
sistem perbankan.  

Kedua, fase pelapisan (layering), yaitu upaya untuk 
menstransfer harta kekayaan yang berasal dari tindak 
pidana (dirty money), kemudian ditempatkan pada 
penyedia jasa keuangan (terutama bank) sebagai hasil 
upaya penempatan ke penyedia jasa keuangan 
lainnya.  

Ketiga, fase integrasi (integration), yaitu upaya menggunakan 
harta kekayaan hasil tindak pidana yang telah 
ditempatkan (placement) dan atau dilakukan pelapisan 

 Hasil Riset Tipologi Tahun 2019, Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan 12

Pengadilan atas Perkara Tindak Pidana Pencucian Uang Tahun 2018, Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan. hlm. 1
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(layering) yang tampak seolah-olah sebagai harta 
kekayaan yang sah, untuk kegiatan bisnis yang halal 
atau membiayai kembali kegiatan kejahatannya. 
Tahapan integrasi ini merupakan tahapan terakhir dari 
operasi pencucian uang yang lengkap karena 
memasukkan hasil tindak pidana tersebut kembali ke 
dalam kegiatan ekonomi yang sah. Dengan demikian, 
pelaku tindak pidana dapat dengan leluasa 
menggunakan harta kekayaan dari hasil kejahatannya 
tanpa menimbulkan kecurigaan dari penegak hukum 
untuk melakukan pemeriksaan dan pengejaran.  13

Dalam praktiknya, pencucian uang tidak harus terdiri 
dari ketiga tahapan tersebut karena bisa saja pelaku tindak 
pidana tidak menempatkan hasil kejahatannya ke dalam 
sistem keuangan formal (placement) untuk menghindari 
pendeteksian oleh petugas/otoritas yang berwenang, 
sehingga mereka memilih untuk langsung menggunakan 
uangnya bagi pembelian aset ( integrat ion ) yang 
diatasnamakan orang lain. 

Tindakan yang paling sering dan aman dilakukan 
dalam konteks money laundering adalah dengan proses 
integration (fase ketiga). Sebab, pelaku tidak perlu 
mempunyai harta atas namanya sendiri (anak-anaknya, 
keluarga, atau kroninya). Pelaku hanya memberi isyarat 
pada pemberi promotion fee agar mentransfer ke dalam 
rekening salah satu pihak yang disebut di atas. Dana ini ada 
dan dijadikan sebagai pengembangan modal serta usaha. 
Selain itu, ada juga yang ditransfer lagi ke luar negeri, yakni 

 ibid,  hlm 713
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ke negara yang belum memberlakukan undang-undang 
tentang money laundering.  14

Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa praktik 
pencucian uang dengan menggunakan sarana perbankan 
sebagai target utama adalah antara lain dilakukan dengan 
menggunakan metoda sebagai berikut:  15

a. Melakukan pembelian surat-surat berharga atau barang 
modal tertentu yang dapat diperdagangkan dengan  
menggunakan uang yang diperoleh dari hasil tindak 
pidana, untuk kemudian diperdagangkan kembali; 

b. Menggunakan uang yang diperoleh secara tidak sah 
untuk membeli barang-barang tidak bergerak, sehingga 
pemilik dapat menikmati kekayaannya tanpa harus 
khawatir akan ketahuan asal-usulnya; 

c. Advance fee fraud, yakni perbuatan penipuan dengan jalan 
menjanjikan akan menyediakan sejumlah uang atau 
melakukan sesuatu dengan meminta uang jasa terlebih 
dahulu dan setelah uang jasa diterima ternyata dana atau 
pinjaman yang dijanjikan tersebut tidak ada. Advance fee 
fraud sering melibatkan para pengusaha atau tokoh yang 
berpengaruh dari suatu negara. 

Tindakan pencucian uang erat kaitannya dengan 
aktivitas perbankan karena proses pencucian uang pada 
umumnya dilakukan dengan melibatkan jasa keuangan dan 

 Sofyan Sitompul, Penerapan Asas Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Perkara 14

Money Laundering, Imaji Cipta Karya, Jakarta, 2020, Hal. 203

 M. Sholehuddin, Tindak Pidana Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grasindo  Persada, 15

1997), hal. 126. Dalam Sofyan Sitompul, ibid, hlm. 204
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perbankan, sehingga selalu ada irisan antara kejahatan 
pencucian uang dengan kejahatan perbankan menurut UU 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah 
diubah melalui UU Nomor 10 Tahun 1998. UU tersebut 
memuat ketentuan mengenai tindak pidana perbankan yang 
cakupan dan ruang lingkupnya cukup luas karena 
mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh direksi, 
komisaris, pemegang saham, pihak terafiliasi, tindakan 
menghimpun simpanan tanpa izin, pelanggaran kewajiban 
penyampaian neraca dan perhitungan laba rugi, tindak 
pidana rahasia bank, dan tindak pidana lainnya yang terkait 
dengan perbankan. 

Upaya penanggulangan pencucian uang bukanlah 
masalah sederhana dan mudah, bahkan bagi dunia 
internasional sekalipun, termasuk negara-negara yang sudah 
maju seperti Amerika, Inggris dan Prancis. Pada era milenial 
saat ini, fenomena memerangi kejahatan pencucian uang 
memperlihatkan peningkatan yang signifikan, baik dalam 
skala internasional oleh berbagai negara, maupun dalam 
skala domestik di dalam negeri. Upaya keras para entitas 
internasional tersebut tidak hanya menekankan pada 
pembuatan peraturan perundang-undangan yang diarahkan 
untuk memerangi organized crimes terutama organized drug 
trafficking, tetapi juga terhadap berbagai kejahatan lainnya 
yang menjadi pendukung munculnya tindakan pencucian 
uang.  

Upaya yang dilakukan untuk pencegahan dan 
penanggulangan kejahatan pencucian uang secara gradual 
melibatkan dua kebijakan hukum, yaitu dengan pendekatan 
preventif melalui hukum perbankan dan secara represif 
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melalui hukum pidana. Namun, keduanya tidak dapat 
dipisahkan secara dikotomi, tetapi harus saling berkaitan 
satu dengan yang lain, sehingga upaya tersebut dikenal 
dengan sistem dua jalur (twins track against money 
laundering).  16

Terdapat beberapa dampak negatif yang ditimbulkan 
dari kejahatan pencucian uang terhadap masyarakat. Hal 
tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Mc Dowel dan 
Gary Novit sebagai berikut:  17

Petama, hilangnya pendapatan negara dari sumber 
pembayaran pajak (loss of revente). Pencucian uang 
menghilangkan pendapatan pajak pemerintah. 
Dengan demikian secara tidak langsung merugikan 
pembayaran pajak para wajib pajak yang jujur. Hal 
ini juga mengakibatkan pengumpulan pajak oleh 
pemerintah semakin sulit. Hilangnya pendapatan 
tersebut (loss of revenue) pada umumnya berarti 
tingkat pembayaran pajak yang normal menurun 
seandainya uang hasil kejahatan yang tidak 
dikenakan pajak itu untuk dana yang halal. 

Kedua, menimbulkan rusaknya reputasi negara (reputation 
risk). Tidak satu negarapun di dunia, lebih-lebih di 
era global saat ini yang bersedia kehilangan 

 Edi Waluyo, Upaya Memerangi Tindakan Pencucian Uang (Money Laundering) di 16

Indonesia dalam: http://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/ diakses tanggal 26 Juni 
2020

 John Mc Dowel dan Gary Novit, The Consequences of Money Laundering Financial 17

Crime, May 2001
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reputasinya sebagai akibat terkait dengan 
pencucian uang. Kepercayaan pasar akan terkikis 
karena kegiatan-kegiatan pencucian uang dari 
kejahatan-kejahatan di bidang keuangan (financial 
cr ime ) yang di lakukan oleh negara yang 
bersangkutan. Sekali reputasi keuangan suatu 
negara rusak, maka akan sangat sulit untuk 
memulihkannya kembali karena membutuhkan 
sumber daya pemerintah yang sangat signifikan. 

Ketiga, merongrong sektor swasta yang sah (undermining the 
legitimate privat sector). Salah satu dampak mikro 
ekonomi dari pencucian uang yang paling terasa 
adalah di sektor swasta. 

Persoalan terbesar dalam praktik pencucian uang salah 
satunya berasal dari perdagangan gelap narkotika karena 
melibatkan jaringan organisasi internasional yang beroperasi 
secara lintas negara. Para penggak hukum mengalami 
kesulitan untuk membendung para mafia yang melakukan 
kegiatan peredaran gelap narkotika. Untuk melancarkan 
aksinya, tidak jarang mereka mengorbankan wanita dan 
anak-anak sebagai kurir atau perantara untuk sampai ke 
tangan konsumen.  

Dalam sindikat narkotika selalu ada peredaran uang 
yang sangat besar jumlahnya, yang biasanya akan kembali 
digunakan untuk melakukan kejahatan yang lain. Selain itu, 
kasus pencucian uang juga banyak terjadi dalam kejahatan 
korupsi yang melibatkan orang-orang penting di sebuah 
negara. Uang yang dihasilkan dari perbuatan korupsi akan 
diamankan melalui proses pencucian uang, sehingga hasil 
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korupsi bisa dinikmati oleh si pelaku seakan-akan menjadi 
uang yang halal. 

Pada tahun 2001 Indonesia pernah dicap sebagai 
negara yang tidak kooperatif terhadap pemberantasan 
kejahatan pencucian uang oleh Financial Action Task Force 
(FATF) yaitu organisasi yang dibentuk oleh Kelompok 7 
Negara (G-7) dalam acara G-7 Summit di Perancis pada 
bulan Juli 1989. FATF beranggotakan 29 negara/teritorial 
(Argentina, Australia, Austria, Belgia, Brazil, Kanada, 
Denmark, Finlandia, Jerman, Yunani, Hongkong, Cina, 
Islandia, Italia, Jepang, Luksemburg, Meksiko, Belanda, 
Selandia Baru, Norwegia, Perancis, Portugal, Singapura, 
Spanyol, Swedia, Swiss, Turki, United Kingdom, Amerika 
Serikat), serta 2 organisasi regional yaitu The European 
Commission dan The Gulf Cooperation Council yang 
mewakili pusat-pusat keuangan utama di Amerika, Eropa 
dan Asia.  

Sekretariat FATF saat ini terletak di Paris, Perancis. 
Sedangkan, untuk wilayah Asia Pasifik terdapat The Asia 
Pacific Group on Money Laundering (APG) yaitu Badan 
Kerjasama Internasional dalam pengembangan anti money 
laundering regime yang didirikan pada tahun 1997. 

Alasan Indonesia ditetapkan sebagai negara blacklist 
oleh FATF yaitu sebagai berikut: 

1. Pada saat itu Indonesia belum memiliki undang-undang 
anti pencucian uang. Atas hal itu, Indonesia dianggap 
tidak konsekuen karena pada tahun 1997 Indonesia telah 
meratifikasi United Nation Convention Against Illisit Traffic 
Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988, sehingga 
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seharusnya sejak saat itu Indonesia telah melakukan 
upaya pemberantasan pencucian uang melalui 
pembentukan undang-undang; 

2. Indonesia ditengarai sebagai surga bagi praktik 
pencucian uang karena Indonesia menganut rezim devisa 
bebas, kerahasiaan bank masih sangat ketat, tingkat 
korupsi yang selalu menduduki peringkat tinggi serta 
kejahatan narkotika juga sangat marak. Ditambah  lagi, 
kebutuhan dana dari luar negeri dalam jumlah yang 
cukup besar untuk keperluan pembangunan, sehingga 
membuat Indonesia sebagai tempat yang menarik bagi 
para pelaku pencucian uang.  18

Sejak pencucian uang diakui oleh masyarakat 
internasional sebagai sebuah kejahatan, maka banyak 
bermunculan definisi tentang pencucian uang, baik yang 
dikeluarkan oleh lembaga-lembaga anti kejahatan, maupun 
oleh para sarjana di bidang hukum. Menurut Council 
Directive of 10 June 1991 on Prevention of the Use of the Purpose 
on Money Laundering (91/308/EEC) yang dikeluarkan oleh 
The Council of the European Communities (EC) terdapat definisi 
tentang pencucian uang sebagai berikut:  19

“Money laundering means the following conduct where 
commited intentionally: 

the conversion or transfer of property, knowing that such 
property is derived from criminal activity of from an act of 

 Eddhie Trinugroho, Perkembangan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 18

di Indonesia, Newsletter No. 58/September 2004. hlm. 9

 28.6.91 Official Journal of the European Communities No. L 166/7719
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participation in such activity, for the purpose of concealing 
or disguising the illicit origin of the property or of assisting 
any person who is involved in the commission of such 
activity to evade the legal consequences of his action; 

the concealment or disguise of the true nature, source, 
location, disposition, movement, rights with respect to, or 
ownership of property, knowing that such property is 
derived from criminal activity or from an act of participation 
in such activity; 

the acquisition, possession or use of property, knowing, at 
the time of receipt, that such property was derived from 
criminal activity or from an act of participation in such 
activity; 

participation in, association to commit, attempts to commit 
and aiding, abetting, facilitating and counselling the 
commission of any of the actions mentioned in the forgoing 
paragraphs; 

knowledge, intent or purpose required as an element of the 
above mentioned activities may be inferred from objective 
factual circumstances.” 

Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

Pencucian uang berarti tindakan berikut ini yang 
dilakukan dengan sengaja: 

Perbuatan menempatkan atau mentransfer harta 
kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduga 
berasal dari tindakan kejahatan atau dari tindakan 
penyertaan dalam kejahatan tersebut dengan maksud 
untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul 
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yang illegal dari harta kekayaan tersebut atau 
membantu siapa pun yang terlibat dalam pelaksanaan 
kegiatan tersebut, dengan maksud untuk menghindari 
konsekuensi hukum dari tindakannya; 

Perbuatan menyembunyikan atau menyamarkan asal-
usul, sumber, lokasi, penempatan, pergerakan, hak 
sehubungan dengan, atau kepemilikan harta 
kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduga bahwa 
harta kekayaan tersebut berasal dari tindakan 
kejahatan atau dari tindakan penyertaan dalam 
kejahatan tersebut; 

Pemerolehan, kepemilikan atau penggunaan harta 
kekayaan, yang diketahuinya atau patut diduga bahwa 
pada saat penerimaan, harta kekayaan tersebut berasal 
dari tindakan kejahatan atau dari tindakan penyertaan 
dalam kejahatan tersebut; 

Partisipasi dalam persekutuan untuk, dan upaya 
melakukan kejahatan, serta membantu, bersekongkol, 
memfasilitasi dan merancang pelaksanaan setiap 
kegiatan yang disebutkan dalam paragraf berikut; 

Pengetahuan, maksud atau tujuan yang diperlukan 
sebagai unsur dari tindakan yang disebutkan di atas 
dapat disimpulkan dari situasi-situasi fakta yang 
objektif. 

Berbeda halnya dengan The Council of the European 
Communities (EC) justru Financial Action Task Force on Money 
Laundering (FATF) tidak memberikan definisi maupun 
batasan mengenai apa yang dimaksud dengan pencucian 
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uang, tetapi FATF memberikan deskripsi dan ruang lingkup 
mengenai pencucian uang sebagai berikut:  20

The goal of a large number of criminal acts is to generate a 
profit for the individual or group that carries out the act. 
Money laundering is the processing of these criminal 
proceeds to disguise their illegal origin. This process is of 
critical importance, as it enables the criminal to enjoy these 
profits without jeopardising their course; 

Illegal arms sales, smuggling, and the activities of organised 
crime, including for example drug trafficking and 
prostitution rings, can generate huge sums. Embezzlement, 
insider trading, bribery, and computer fraud schemes can 
also produce large profits and create the incentive to 
“legitimise” the ill-gotten gains through money laundering; 

When a criminal activity generates substantial profit, the 
individual or group involved must find a way to control the 
funds without attracting attention to the underlying activity 
or the persons involved. Criminals do this by disguising the 
source, changing the form, or moving the funds to a place 
where they are less likely to attract attention.” 

Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

Tujuan dari sebagian besar tindak kejahatan adalah 
untuk menghasilkan keuntungan bagi individu atau 
kelompok yang melakukan tindakan tersebut. 
Pencucian uang adalah pemrosesan dari hasil 
kejahatan untuk menyamarkan asal usul harta 

 Financial Action Task Force on Money Laundering, Basic Fact about Money 20

Laundering, http://www.fatf-gafi.org/mlaudering-en.htm. 
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kekayaan yang ilegal. Proses ini sangat penting karena 
memungkinkan pelaku kejahatan menikmati 
keuntungan tersebut tanpa membahayakan tujuannya; 

Penjualan senjata ilegal, penyelundupan, dan kegiatan 
ke jahatan terorganis i r, termasuk misa lnya ,  
perdagangan narkotika dan lingkaran pelacuran, dapat 
menghasilkan uang dalam jumlah besar. Penggelapan, 
perdagangan orang dalam, penyuapan, dan skema 
penipuan menggunakan komputer juga dapat 
menghasilkan keuntungan besar dan menciptakan 
insentif untuk "melegitimasi" keuntungan yang 
didapat melalui pencucian uang; 

Ketika suatu kegiatan kriminal menghasilkan 
keuntungan besar, individu atau kelompok yang 
terlibat harus menemukan cara untuk mengendalikan 
dana tanpa menarik perhatian pada kegiatan yang 
mendasarinya atau orang-orangnya yang terlibat. 
Pelaku kejahatan melakukan ini dengan menyamarkan 
sumbernya, mengubah bentuk, atau memindahkan 
dana ke tempat yang cenderung tidak menarik 
perhatian.Berbagai definisi tentang pencucian uang 
juga diungkapkan oleh beberapa pakar hukum 
terkemuka antara lain sebagai berikut: 
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Definisi menurut Welling: 

Money laundering is the process by which one conceals the 
existance, illegal source, or illegal application of income, and 
than disguises that income to make it appear legitimate.  21

(Pencucian uang adalah suatu proses di mana 
seseorang menyembunyikan asal-usul sumber yang 
ilegal, atau penggunaan pendapatan yang ilegal, dan 
kemudian menyamarkan pendapatan itu agar seolah-
olah menjadi legal). 

Definisi menurut Fraser: 

Money laundering is quite simply the process though which 
“dirty” money (proceds of crime), is washed through “clean” 
or legitimate sources and enterprises so that the “bad guys” 
may more safely enjoy their ill’gotten gains.  22

(Pencucian uang adalah proses sederhana yang mana 
uang "haram" (berasal dari kejahatan), dicuci melalui 
sumber-sumber dan perusahaan yang "bersih" atau sah 
sehingga "orang atau pelaku kejahatan" dapat lebih 
aman menikmat i keuntungan mereka yang 
didapatkan). 

 Sarah N. Welling, Smurft, Money Laundering, and the United States Criminal 21

Federal Law, yang dimuat dalam Brent Fisse, David Fraser & Graeme Coss, The Money 
Trail (Confiscation of Proceeds of Crimes, Money Laundering, and Cash Transaction 
Reporting), Sydney: The Law Book Company Limited, 1992, hlm.201

 David Fraser. Lawyers, Guns and Money: Economics and Ideology on the Money 22

Trail, dimuat dalam Brent Fisse, david Fraser & Graeme Coss, op.cit, hlm.66
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Definisi menurut Pamela H. Bucy: 

Money laundering is the concealment of the existence, 
natural or illegal source of illicit funds in such a manner 
that the funds will appear legitimate if discovered.  23

(Pencucian uang adalah penyembunyian keberadaan 
sumber yang sebenarnya atau ilegal dari harta 
kekayaan, sedemikian rupa sehingga harta kekayaan 
tersebut akan tampak sah jika ditemukan). 

Definisi menurut Sutan Remy Sjahdeini  24

“Rangkaian kegiatan yang merupakan proses yang 
dilakukan oleh seseorang atau organisasi terhadap 
uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak 
pidana, dengan maksud untuk menyembunyikan atau 
menyamarkan asal-usul uang tersebut dari pemerintah 
atau otoritas yang berwenang melakukan penindakan 
terhadap tindak pidana dengan cara antara lain 
memasukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan 
(financial system), sehingga uang tersebut kemudian  
dapat dikeluarkan dari sistem keuangan itu sebagai 
uang yang halal.” 

 Selain itu, definisi tentang pencucian uang juga 
diuraikan oleh beberapa sarjana hukum sebagaimana 
dikutip dalam tulisan van der Schoot yang berjudul 
Organised Crime Prevention in The Netherlands: Exposing the 

 Pamela H.Bucy, White Collar Crime: Cases and Materials, St.Paul, Minn: west 23

Publishing Co, 1992, hlm. 128

 Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang dan 24

Pembiayaan Terorisme, Grafiti, Jakarta, 2004, hlm. 5 
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Effectiveness of Preventive Measures, antara lain sebagai 
berikut:  25

“Laundering is falsely claiming a legitimate source for an 
illegally acquired advantage (Van Duyne, 2003: 69).” 

(Pencucian adalah secara sengaja mengklaim sumber 
yang sah bagi keuntungan yang diperoleh secara tidak 
sah). 

“Money laundering is an activity aimed at concealing the 
unlawful source of sums of money (Dini, 1997: 3).” 

(Pencucian uang adalah kegiatan yang bertujuan 
untuk menyembunyikan sumber sejumlah uang secara 
melanggar hukum). 

“Money laundering is the process of converting or ‘cleaning’ 
property knowing that such property is derived from serious 
crime for the purpose of disguising its origin (Sherman, 
1993: 13).” 

(Pencucian uang adalah proses mengubah atau 
membersihkan harta kekayaan yang diketahui bahwa 
harta kekayaan tersebut berasal dari kejahatan serius 
dengan tujuan menyamarkan asal-usulnya). 

“Money laundering is the conversion of illicit cash to 
another asset, the concealment of the true source of 
ownership of illegally acquired proceeds, and the creation of 
the perception of legitimacy of source and ownership 
(Gilmore, 1992: x).” 

 C.R.A. van der Schoot, Organised Crime Prevention in The Netherlands: Exposing 25

the Effectiveness of Preventive Measures, Boom Juridische uitgevers, Den Haag, 
2006, hlm. 34.
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(Pencucian uang adalah mengkonversikan uang tunai 
ilegal kepada aset lain, dengan cara menyembunyikan 
sumber kepemilikan sebenarnya dari hasil yang 
diperoleh secara ilegal dan membuat seakan-akan sah 
sumber perolehan dan kepemilikannya). 

 Billy Stell menjelaskan tentang pengertian istilah 
pencucian uang dari kriteria kejahatan-kejahatan pokoknya 
yang secara lengkap sebagai berikut:   26

“The term “money laundering” is said to originate from 
mafia ownership of laundromats in the United States. 
Gangsters there were earning huge sums in cash from 
extortion, prostitution, gambling and bootleg liquor. They 
needed to show a legitimate source for these monies. 

One of the way in which they were able to do this was by 
purchasing outwardly legitimate business and to mix their 
illicit earnings with the legitimate earnings they received 
from these business. Laundromats were chosen by these 
gangsters because they were cash businesses and this was an 
undoubted advantage to people like Al Capone who 
purchased them.”  

Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

Istilah "pencucian uang" disebut berasal dari 
kepemilikan usaha penatu mandiri oleh organisasi 
mafia di Amerika Serikat. Mafia di sana menghasilkan 
uang dalam jumlah besar dari hasil pemerasan, 
pelacuran, perjudian dan minuman keras. Mereka 

 C.R.A. van der Schoot, op.cit, hlm. 3426
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harus menunjukkan sumber yang sah dari 
kepemilikan uang tersebut.  

Salah satu cara yang  dapat mereka lakukan adalah 
dengan membeli bisnis yang sah terlihat dari luar dan 
menggabungkan pendapatan ilegal mereka dengan 
pendapatan sah yang mereka terima dari bisnis 
tersebut. Usaha penatu mandiri ini dipilih oleh para 
mafia karena usaha ini menggunakan uang tunai dan 
usaha ini juga menghasilkan keuntungan yang tidak 
diragukan bagi orang-orang seperti Al Capone yang 
membelinya. 

Money launder ing (pencucian uang) sendir i 
berdasarkan sejarahnya berasal dari negara Amerika Serikat 
yang merujuk kepada perbuatan pencucian uang oleh 
organisasi kejahatan Mafia Italia yang mencampurkan 
keuntungan usaha yang sah dengan hasil kejahatan pada 
kegiatan bisnisnya.    27

Dalam sejarahnya, pencucian uang tidak terlepas dari 
keberadaan seorang mafia yang bernama Alphonse Gabriel 
Capone atau biasa disebut Al Capone karena aksinya dalam 
membersihkan uang dari hasil kejahatan pada tahun 1920 
sampai dengan 1930an. Uang dalam jumlah besar yang 
didapatkan oleh Al Capone berasal dari bisnis penjualan 

 Yunus Husein, Pengungkapan Dan Pembuktian Perkara Pidana Melalui 27

Penelusuran Hasil Kejahatan, makalah disampaikan dalam kegiatan workshop 
dengan tema ”Pengungkapan dan Pembuktian Perkara Pidana melalui Penelusuran 
Hasil Kejahatan” pada tanggal 9 Juni 2009 di Menara Bidakara, Jakarta Selatan, yang 
dilaksanakan oleh PPATK bekerjasama dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 
hlm. 2
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minuman keras, penyelundupan, perjudian dan prostitusi. 
Jumlah uang yang dihasilkan hingga mencapai ratusan juta 
dollar. Ia mulai berpikir keras untuk menyimpan uang yang 
begitu besar tanpa harus menyimpannya di bank karena 
uang yang didapatkan dalam bentuk recehan 1 Dollar 
hingga 5 Dollar.  

Untuk mengamankan uangnya tersebut, akhirnya Al 
Capone membuat keputusan untuk membeli sebuah usaha 
laundry pakaian, sehingga uang-uang receh yang 
didapatkannya seolah-olah didapatkan dari hasil usaha 
laundry. Setelah itu, Al Capone membuka lebih banyak lagi 
usaha laundry untuk bisa menyamarkan uang-uang yang 
didapatkan dari berbagai kegiatan kriminalnya dalam 
jumlah yang lebih besar. 

Para penegak hukum tidak dapat membuktikan 
bahwa Al Capone merupakan aktor di balik serangkaian 
kejahatan yang dilakukan oleh mafia di bawah 
kepemimpinannya. Namun akhirnya, dengan menggunakan 
alternatif penyidikan melalui pendekatan instrumen 
keuangan, Al Capone dapat dibuktikan telah melakukan 
penggelapan pajak (tax evasion).  

Pendekatan ini juga ternyata merupakan cara yang jitu 
untuk menyita hasil-hasil kejahatannya yang selama ini 
terintegrasi dalam skema bisnis pencucian uang. Tidak 
hanya Al Capone sebagai pelaku kejahatan yang dapat 
dihukum, Meyer Lansky yang berprofesi sebagai akuntan 
juga pernah dihukum atas keterlibatannya membantu 
melakukan penggelapan pajak untuk kepentingan mafia Al 
Capone. 
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Praktik money laundering sebagai salah satu jenis 
kejahatan kerah putih (white collar crime) sebenarnya sudah 
pernah terjadi pada tahun 1967 oleh perompak bernama 
Henry Every. Ia merompak kapal berbendera Portugis yang 
mengangkut berlian senilai £325.000 Poundsterling. Hasil 
perompakan tersebut kemudian dibagi bersama dengan 
anak buahnya dan bagian Henry Every ditanamkan pada 
transaksi perdagangan berlian di mana ternyata perusahaan 
berlian tersebut juga merupakan perusahaan pencucian 
uang milik perompak lainnya. 

Lebih lanjut, Wouter H Muller dalam tulisannya 
berpendapat sebagai berikut: 

“IOS was used by Meyer Lanski for laundering his ‘silver 
dollars’ from gambling tables before he purchased his own 
bank, Miami National. Banco Ambrosiano maintained a 
scheme of offshore companies to launder money for the Mafia 
and the P2 Lodge and BCCI was used by big-time arms 
traders, the one time Panamanian dictator Manuel Noriega 
and the Medellin Cartel.”     28

Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

IOS digunakan oleh Meyer Lanski untuk mencuci 
'dolar perak' dari meja judi sebelum ia membeli 
banknya sendiri, Miami National. Banco Ambrosiano 
mengelola pola perusahaan lepas pantai untuk 
mencuci uang untuk Mafia dan P2 Lodge serta BCCI 
yang digunakan oleh para pedagang senjata besar 

 Wouter H. Muller, Anti-Money Laundering, International Law and Practice, Jhon 28

Wiley & Sons Ltd, England, 2007, hlm. 6
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yang salah satunya adalah diktator Panama yaitu 
Manuel Noriega dan kartel Medellin. 

Romli Atmasasmita menyebutkan bahwa TPPU dan 
tindak pidana korupsi berada dalam satu nafas sebagai salah 
satu kejahatan terorganisir dan bersifat transnasional yang 
didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai 
berikut:  

Pertama, sangat banyak bukti bahwa aset hasil korupsi 
ditempatkan di negara yang dianggap aman oleh 
pelakunya seperti Kepulauan Cayman, Swiss, Austria  
dan beberapa negara di Asia dan Afrika.  

Kedua, kecanggihan modus operandi perlindungan aset hasil 
korupsi yang didukung oleh teknologi informasi 
modern telah diakui sangat menyulitkan dalam proses 
pembuktiannya.  

Ketiga, kejahatan tersebut tidak lagi merupakan masalah 
dalam negeri atau nasional suatu negara, melainkan 
sudah merupakan masalah antarnegara atau 
hubungan antara dua negara atau lebih.  

Keempat, kejahatan tersebut sangat sulit pemberantasannya 
dalam sistem birokrasi dan terbukti telah melemahkan 
sistem dan kinerja pemerintahan serta melemahkan 
demokrasi.  29

Sejalan dengan itu, ternyata pandangan di kalangan 
internasional sepakat bahwa tindak pidana pencucian uang 

 Romli Atmasasmita, Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi, makalah dalam 29

diskusi panel,”Pembuktian Terbalik” diselenggarakan oleh KHN tanggal 9 April 2007, 
hlm 1-2  
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merupakan kejahatan terorganisir dan bersifat lintas batas 
teritorial (transnasional). Antonio Vitorino, seorang 
Commisioner of Justice and Home Affairs EU pada saat di gelar 
konferensi mengenai “Strategies of the EU and the US in 
Combating Transnational Organized Crime” di Belgia pada 
tahun 2002 mengatakan sebagai berikut:  

“At the dawn of the 21st century the international 
community is moving closer. We enjoy the benefits of 
globalization, of an increasingly border-free world and of fast 
moving technological advances which have a revolutionary 
impact on all aspects of human life. Yet the very forces which 
are uniting our planet also represent an opportunity for 
those who want to exploit the benefits for criminal conduct. 
They traffic human beings for economic and sexual 
exploitation, they launder huge amounts of money and they 
roam the electronic environment of computer networks with 
the help of sophisticated techniques.”   30

Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:  

Pada awal abad ke-21 komunitas internasional 
bergerak semakin dekat. Kami menikmati manfaat 
globalisasi, dunia yang semakin tanpa batas dan 
kemajuan teknologi yang bergerak cepat yang 
memiliki dampak revolusioner pada semua aspek 
kehidupan manusia. Namun, kekuatan yang 
menyatukan planet kita juga merupakan suatu 
kesempatan bagi mereka yang ingin mengeksploitasi 

 Antonio Vitorino, “Strategies of the EU and The US in Combating Transnational 30

Organized Crime“, dalam buku, “Combating Transnational Organized Crime”, Brice De 
Ruyver, Gert Vermeulen, dan Tom Vander Beken, Maklu, Antwerp, 2002, hlm. 15
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manfaat untuk suatu kejahatan. Perdagangan manusia 
untuk dieksploitasi secara ekonomi dan seksual, 
mereka melakukan pencucian uang dalam jumlah 
yang besar dan mereka berkeliaran di ranah digital 
melalui jaringan komputer dengan bantuan teknologi 
yang canggih. 

B. PERKEMBANGAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI 
BEBERAPA NEGARA 

1. Amerika Serikat 
Perkembangan tindak pidana pencucian uang di 

Amerika Serikat dimulai sejak tahun 1986 bersamaan 
dengan terbentuknya Money Laundering Control Act of 1986 
(MLCA) yang pada awalnya hanya ditujukan untuk 
memberikan pendefinisian dan aturan kriminalisasi dari 
tindakan money laundering.  

MLCA mendefinisikan money laundering sebagai 
berikut:   

“a person is guilty of money laundering if that person 
knowingly conducts any financial transaction involving the 
proceeds of specified unlawful activities so as to further those 
unlawful activities or to disguise the ownership of those 
proceeds.”  

Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut:  

Seseorang dinyatakan bersalah atas pencucian uang 
jika orang tersebut secara sadar melakukan transaksi 
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keuangan apa pun yang melibatkan hasil dari kegiatan 
yang melanggar hukum tertentu dengan tujuan untuk 
memajukan kegiatan yang melanggar hukum itu atau 
untuk menyamarkan kepemilikan dari hasil tersebut. 

Pendefinisian yang diberikan oleh hukum Amerika di 
atas terbilang sangat sederhana. Hal itu dapat dipahami 
karena di Amerika menganut sistem “judge made law” yang 
mana dalam praktinya hakim akan melakukan penafsiran 
dan membuat hukum-hukum baru berdasarkan 
perkembangan kejahatan yang terjadi di dalam praktik. 

Sebelumnya penegak hukum di Amerika hanya dapat 
menghukum pelaku kejahatan dengan kejahatan pokoknya. 
M i s a l n y a , a t a s t u d u h a n p e re d a r a n n a r k o t i k a , 
penyelundupan senjata dan kejahatan lainnya, sedangkan 
terhadap pencucian uangnya tidak dapat dikenakan sanksi 
hukum, sehingga para pelaku pencucian uang hanya dapat 
dituntut atas pelanggaran ringan seperti currency transaction 
report. Atas hal tersebut, kemudian Kongres Amerika Serikat 
membentuk MLCA untuk bisa menempatkan pencucian 
uang sebagai salah satu bentuk kejahatan yang bisa dijatuhi 
hukuman berat. 

Dalam undang-undang tersebut diatur tentang dua 
jenis tindak pidana federal yang baru yaitu sebagaimana 
dinyatakan dalam Pasal 1956 dan 1957 dari titel 18 United 
States Code (USC).  
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Pembentukan dan pengundangan MLCA didasarkan 
pada tujuan sebagai berikut:  31

a. Menciptakan suatu tindak pidana federal terhadap money 
laundering; 

b. Memberikan wewenang untuk menyita keuntungan yang 
diperoleh para pencuci uang (launderer); 

b. Mendorong lembaga-lembaga keuangan untuk 
memberikan informasi mengenai para pencuci uang 
tanpa takut harus bertanggungjawab secara perdata; 

c. Memberikan kepada badan-badan penegak hukum 
federal dengan sarana-sarana tambahan untuk 
melakukan investigasi terhadap kegiatan money 
laundering; 

d. Memperberat sanksi pidana sebagaimana yang telah 
ditentukan oleh undang-undang yang berlaku 
sebelumnya, agar dapat menekan pertumbuhan kegiatan 
money laundering. 

Dalam Pasal 1956 ditentukan 3 (tiga) macam tindak 
pidana pencucian uang sebagaimana dikutip dari tulisan 
Dian Andriawan yang berjudul Pengaturan Kejahatan 
Money Laundering (Pencucian Uang) di beberapa Negara 
sebagai berikut:  32

 Dian Ardiawan, Pengaturan Kejahatan Money Laundering (Pencucian Uang) di 31

beberapa Negara, Jurnal Hukum Prioris, Volume I, Nomor 1, September 2006, hlm 
55

 ibid, hlm 55-5732
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Pasal 1956 ayat (1); berdasarkan ketentuan pasal tersebut 
bahwa melanggar hukum (unlawful) bagi siapa saja yang 
tersangkut dalam suatu transaksi keuangan (financial 
transaction) atas hasil aktivitas tertentu yang melanggar 
hukum (proceeds a specified unlawful activity), yaitu; 

• Intent to promote specified unlawful activity.  

Ketentuan Pasal 1956 (a) (1) (A) (i); berdasarkan pasal 
tersebut bahwa dilarang untuk melakukan transaksi 
keuangan yang menyangkut hasil yang diperoleh secara 
illegal dengan tujuan untuk meningkatkan kegiatan yang 
melanggar hukum. Transaksi tersebut termasuk pula 
apabila melakukan reinvestasi aktifvitas yang melanggar 
hukum itu ke dalam suatu organisasi kejahatan. 

• Intent to violate certain tax laws.  

Ketentuan Pasal 1956 (a) (1) (A) (ii); berdasarkan 
ketentuan pasal tersebut dilarang bagi barang siapa yang 
melakukan transaksi keuangan menyangkut hasil yang 
diperoleh secara illegal dengan tujuan melanggar Pasal 
7206 atau 7206 dari Internal Revenue Code.  

• Concealment of criminal proceeds.  

Ketentuan Pasal 1956 (a) (1) (B) (i); berdasarkan pasal 
tersebut ditentukan sebagai tidak pidana apabila 
seseorang melakukan transaksi keuangan, sedangkan 
yang bersangkutan "knowing that the transaction was design 
in whole or in part... to conceal or disguise the nature, the 
location, the source, the ownership, or the control of the 
proceeds of specified unlawful activity." Dalam kaitan dengan 
money laundering yang memang sering dilakukan, 
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contohnya adalah apabila seseorang menggunakan hasil 
narkotika (drug) untuk membeli saham dengan 
menggunakan nama pihak ketiga. 

• Avoidance of reporting requirements.  

Ketentuan Pasal 1956 (a) (1) (B) (ii); berdasarkan Pasal 
tersebut apabila melakukan suatu transaksi keuangan 
dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari kewajiban 
melaporkan transaksi tersebut sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan federal yang berlaku. Misalnya, 
mendepositokan uang dengan cara sengaja memecah 
mecah jumlah uang yang disetorkan dalam kelipatan $ 
9.000 dengan maksud untuk menghindarkan ketentuan 
bank secrecy act yang mengharuskan bagi bank untuk 
melaporkan transaksi-transaksi mata uang yang 
berjumlah lebih dari $ 10.000. 

Pasal 1956 (a) (2) menyangkut pergerakan dari hasil 
kejahatan ke dalam, ke luar atau melalui Negara Amerika 
Serikat. Dengan demikian, merupakan perbuatan 
melanggar hukum "to transport, transmit, or transfer of a 
monetary instrument or funds into or out of the united states" 
dalam hal: 

With intent promote the carrying on of specified 
unfawful activity; or 

Where the defendence knows that the funds refresent the 
proceeds of some form of unlawful activity and that the 
transportation or transfer is design to conceal or disguise 
the nature, location, source, ownership, or control of the 
proceeds of specified unlawful activity or to avoid a 
transaction reporting requirement. 
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Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

Dengan niat untuk mendukung pelaksanaan 
kegiatan tertentu yang melanggar hukum; atau  

Jika terdakwa mengetahui bahwa dana tersebut 
merupakan hasil dari beberapa bentuk kegiatan 
yang melanggar hukum dan bahwa pemindahan 
atau transfer direncanakan untuk menyembunyikan 
atau menyamarkan asal usul, lokasi, sumber, 
kepemilikan, atau kendali hasil dari kegiatan 
tertentu yang melanggar hukum atau untuk 
menghindari persyaratan pelaporan transaksi. 

Pasal 1956 (a) (3) memungkinkan penegakan 
hukum untuk dapat melakukan operasi rahasia 
(undercover "stings" operations). Menurut pasal tersebut 
adalah melanggar hukum apabila terlibat dalam suatu 
transaksi keuangan menyangkut harta yang berasal dari 
kejahatan (property represented to be proceeds of speciafied 
unlawful activity). Uang yang dimaksudkan dalam pasal 
ini tidak perlu yang berasal dari suatu kejahatan, tetapi 
uang diberikan kepada para pencuci uang oleh undercover 
law enforcement agents, yaitu agen-agen organisasi 
kejahatan. 

2. Thailand 
Sejak tahun 1999 Thailand telah memiliki undang-

undang yang mengatur tentang tindak pidana pencucian 
uang yaitu sebagaimana diatur dalam Money Laundering 
Control Act B.E 2542 (1999) yang mulai berlaku sejak tanggal 
20 Agustus 1999. Thailand dengan beberapa negara Asia 
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lainnya termasuk dalam daftar hitam negara yang tidak 
kooperatif terhadap praktik pencucian uang, hal tersebut 
juga disebabkan karena Thailand sebagai salah satu negara 
yang banyak terjadi kasus-kasus perdagangan obat bius, 
sedangkan pencucian uang terbesar berasal dari hasil 
kejahatan narkotika. 

Setelah mengundangkan Money Laundering Control Act 
B.E 2542 (1999) di Thailand, akhirnya Thailand bisa ke luar 
dari daftar hitam negara-negara yang tidak kooperatif 
terhadap praktik pencucian uang dengan hasil penilaian 
yang dikeluarkan oleh FATF bahwa negara Thailand telah 
menunjukkan komitmen yang tinggi dalam upaya 
pemberantasan praktik pencucian uang. 

Setelah berlakunya Money Laundering Control Act B.E 
2542 (1999), maka objek delik asal yang dapat menyebabkan 
timbulnya money laundering adalah sebagai berikut:  33

a. Tindak pidana narkotika (offences relating to narcotics) 

b. Tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam 
undang-undang hukum pidana, khusus yang berkaitan 
dengan perdagangan wanita dan anak-anak dalam 
prostitusi (offences relating to sexuality under Penal Code) 

c. Tindak pidana penipuan (offences relating to cheating and to 
the public under Penal Code or offences pursuant to the 
Fraudulent Loans and Swindles Act) 

d. Tindak pidana perbankan (offences relating to embezzlement, 
cheating or fraud involving a financial institution) 

 ibid, hlm. 6033
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e. Kejahatan dalam jabatan dan peradilan (offences relating to 
malfeasance in office) 

f. Tindak pidana pemerasan yang dilakukan oleh kelompok 
kriminal tertentu (extortion or blackmail by a member of an 
organized crime group) 

b. Tindak pidana penyelundupan (Evasion of Customs duty) 

c. Tindak pidana terorisme (terrorism) 

 Negara Thailand membentuk sebuah lembaga khusus 
untuk memerangi praktik-praktik pencucian uang yang 
disebut dengan The Transaction Committee yang dipimpin 
oleh Perdana Menteri Thailand sendiri dan mempunyai 
kewenangan cukup luas dalam melakukan pengawasan 
pencegahan pencucian uang. Sedangkan, lembaga yang 
memiliki kewenangan melakukan pemberantasan praktik 
money laundering di Thailand adalah Office of Anti Money 
Laundering (AMLO) yang dibentuk oleh Pemerintah 
Thailand pada tanggal 20 Agustus 1999. 

3. Malaysia 
Malaysia telah lebih dulu setahun dari Indonesia 

dalam hal kriminalisasi pencucian uang, yaitu dengan 
diundangkannya Anti Money Laundering Act of 2001 (AMLA) 
atau Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram yang 
mulai berlaku sejak tanggal 25 Juni 2001. Penerbitan 
undang-undang tersebut sebagai bentuk upaya untuk 
menambah kepercayaan bagi para investor yang 
menanamkan modalnya di Malaysia.  
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Selain itu, tekanan dari organisasi internasional juga 
turut memicu negara-negara di Asia termasuk Malaysia dan 
Indonesia untuk turut serta dalam memerangi kejahatan 
pencucian uang, khususnya dari hasil peredaran narkotika 
dan korupsi. Rezim pelaksanaan Program Pencegahan 
Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan 
Keganasan (AML/CFT) Malaysia di bawah Akta 
Pencegahan Pengubahan Wang Haram 2001 (AMLA) terus 
berubah seiring dengan tren global baru dan pengaturan 
yang diterima di organisasi internasional, yaitu 
Rekomendasi 40+9 FATF (Pasukan Petugas Tindakan 
Kewangan mengenai Pencegahan Pengubahan Wang 
Haram). 

Pemerintah Malaysia juga telah membentuk suatu 
Financial Intelligence Unit (FIU) yaitu Unit Perisikan 
Kewangan yang ditempatkan dalam bank sentral yaitu Bank 
Negara Malaysia (BNM). Tugas FIU tersebut adalah 
menerima dan meneliti informasi keuangan. FIU tersebut 
bekerja dengan lebih dari dua belas badan lain untuk 
mengidentifikasi dan menyelidiki adanya transaksi 
mencurigakan.  

The Government of Malaysia (GOM) mempunyai suatu 
kerangka pengatur yang baik, mencakup perijinan dan 
sistem pemeriksaan yang dapat mengatur lembaga 
keuangan. Sekarang ini telah ada memorandum of 
understanding (MOU) dalam hal mutual legal assistance antara 
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FIU Malaysia (Unit Perisikan Kewangan) dengan lembaga di 
Indonesia (PPATK).  34

Berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Anti Money Laundering Act 
2001 Act 613, 5 July 2001, dirumuskan tentang money 
laundering sebagai berikut:  

a. engages, directly or indirectly, in a transaction that 
involves proceeds of any unlawful activity; 

b. acquires, receives, possesses, disguises, transfers, 
converts, exchanges, carries, disposes, uses, removes 
from or brings into Malaysia proceeds of any unlawful 
activity; or 

c. mconceals, disguises or impedes the establishment of the 
true nature, origin, location, movement, disposition, 
title of, rights with respect to, or ownership of, proceeds 
of any unlawful activity; 

Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

a. berperan, langsung maupun tidak langsung dalam 
suatu transaksi yang melibatkan harta kekayaan 
yang berasal dari setiap kegiatan yang melawan 
hukum (unlawful activity); 

b. m e m p e r o l e h , m e n e r i m a , m e m i l i k i , 
menyembunyikan, mentransfer, mengubah, 
menukar, membawa, membuang, menggunakan, 

 Anita Tiar Kusuma Wardhani, Studi perbandingan tentang pengaturan pemberian 34

perlindungan saksi dalam undang-undang tindak pidana pencucian uang di negara 
indonesia dan malaysia, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2008, 
hlm. 82
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memindahkan dari atau membawa ke Malaysia, 
hasil-hasil kegiatan yang melawan hukum”; atau 

c. m e n y e m b u n y i k a n , m e n y a m a r k a n , a t a u 
menghalangi penentuan keaslian, asal, lokasi, 
pergerakan, pemindahan, nama, hak-hak yang 
berkaitan dengan atau kepemilikan dari hasil-hasil 
kegiatan yang melanggar hukum; 

Perbuatan sebagaimana disebutkan dalam poin a 
sampai dengan c di atas dikategorikan sebagai pencucian 
uang jika memenuhi kriteria sebagai berikut: 

• orang itu (berdasarkan kondisi objektif) mengetahui atau 
beralasan untuk meyakini bahwa harta kekayaannya 
berasal dari “unlawful activity”; atau 

• orang itu (dilihat dari perbuatannya) tanpa alasan pemaaf 
yang masuk akal, gagal mengambil langkah-langkah 
untuk memastikan apakah hartanya berasal dari 
“unlawful activity” atau tidak. 

4. Filipina 
Filipina mulai memberlakukan undang-undang anti 

pencucian uang sejak tahun 2001 dengan Anti Money 
Laundering Act of 2001 Number 9160, 23 July 2001. Pada 
dasarnya undang-undang tersebut dibuat untuk melindungi 
dan menjaga integritas dan kerahasiaan bank dan untuk 
memastikan bahwa negara Filipina tidak menjadi negara 
yang digunakan sebagai tempat pencucian uang dari hasil 
kejahatan. Hal tersebut sejalan dengan kebijakan luar negeri 
yang diterapkan oleh Filipina untuk memperluas kerjasama 
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dalam penyelidikan dan penuntutan transnasional orang 
yang terlibat dalam kegiatan pencucian uang. 

Dalam section 4  Republik of Philipines Code No. 9160 in 
Anti Money Laundering Act of 2001 menyatakan sebagai 
berikut:  

“It is heberly declared the policy of the State to protect and 
preserve the integrity and confidentiallity of bank accounts 
and to ensure that the Philippines shall not be used as a 
money laundering site for the proceeds of any unlawful 
activity consostent with its foreign policy, the State shall 
extend cooperstion in transnational investigations and 
prosecutions of persons involved in money laundering 
activities wherever committed”  

Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

(Dengan ini dinyatakan bahwa kebijakan negara untuk 
melindungi dan menjaga integritas dan kerahasiaan 
rekening bank dan untuk memastikan bahwa negara 
Filipina tidak akan digunakan sebagai tempat 
pencucian uang untuk hasil dari setiap kegiatan yang 
melanggar hukum konsisten dengan kebijakan luar 
negerinya, Negara harus memperluas kerjasama dalam 
penyelidikan transnasional dan penuntutan terhadap 
orang-orang yang terlibat dalam kegiatan pencucian 
uang di mana pun dilakukan). 

Pada bagian ke 4: Anti Money Laundering Act of 2001 
merumuskan money laundering sebagai berikut: 

“Money laundering is a crime whereby the proceeds of an 
unlawful activity are transacted thereby making them 
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appear to have originated from legitimate sources. It is 
committed by the following: 

a) Any person knowing that any monetary instruments or 
property represents, involves, or relates to, the proceeds 
of any unlawful activity, transacts, or attempts to 
transact said monetary instrument of property. 

b) Any person knowing that any monetary instruments or 
property represents, involves the proceeds of any 
unlawful activity, performs or fails to perform any act as 
a result of which he facilitates the offense of money 
laundering referred to in paragraph (a) above. 

c) Any person knowing that any monetary instruments or 
property is required under this Act to be disclosed and 
filed with the Anti Money Laundering Council (AMLC), 
fails to do so. 

Diterjemahkan secara bebas sebagai berikut: 

Pencucian uang adalah kejahatan di mana hasil dari 
kegiatan yang melanggar hukum ditransaksikan 
sehingga membuatnya seolah-olah berasal dari sumber 
yang sah. Hal ini dilakukan dengan cara-cara sebagai 
berikut: 

a. Setiap orang yang mengetahui bahwa setiap 
instrumen moneter atau properti mewakili, 
melibatkan, atau berkaitan dengan, hasil dari setiap 
kegiatan yang melanggar hukum, bertransaksi, atau 
berupaya untuk melakukan transaksi instrumen 
moneter properti tersebut. 
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b. Setiap orang yang mengetahui bahwa setiap 
instrumen moneter atau properti mewakili, 
melibatkan hasil dari setiap kegiatan yang 
melanggar hukum, melakukan atau gagal 
melakukan tindakan apa pun sebagai akibat dari 
memfasilitasi pelanggaran pencucian uang 
sebagaimana dimaksud pada Paragraf (a) di atas. 

c. Siapa pun yang mengetahui bahwa instrumen 
moneter atau properti apa pun yang diwajibkan 
dalam undang-undang ini untuk diungkapkan dan 
diajukan kepada Dewan Anti Pencucian Uang 
(AMLC), gagal melakukannya. 

Filipina menerapkan ancaman yang berat bagi pelaku 
tindak pidana pencucian uang yang termuat dalam beberapa 
ketentuan sebagai berikut:  35

1. Money Laundering: 

• Money laundering proper dengan hukuman penjara 
mulai dari 7 tahun sampai dengan 14 tahun dan denda 
tidak kurang dari tiga juta Peso Filipina, tetapi tidak 
lebih dari dua kali nilai instrumen moneter atau 
properti yang terlibat dalam pelanggaran berdasarkan 
bagian 4 (a); 

 Eka Winarto, Studi Komparasi Hukum Pengaturan Konsep Pembukaan Rahasia 35

Bank (Bank Secrecy Disclosure) Dalam Penyidikan Perkara Money Laundering 
Menurut UU No. 25 Tahun 2003 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Dengan 
Republic of the Philippines Code No. 9160 On Anti Money Laundering Act of 2001, 
Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2010, hlm. 65-66
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• Facililating money laundering dengan hukuman penjara 
mulai dari 4 tahun sampai dengan 7 tahun dan denda 
tidak kurang dari satu juta lima ratus Peso Filipina, 
tetapi tidak lebih dari tiga juta Peso Filipina yang 
terlibat dalam pelanggaran berdasarkan Bagian 4 (b) 

• Failing to report dengan hukuman penjara mulai dari 6 
bulan sampai dengan 4 tahun atau denda tidak kurang 
dari seratus ribu Peso Filipina, tetapi tidak lebih dari 
lima ratus ribu Peso Filipina atau keduanya harus 
dikenakan pada seseorang yang terlibat dalam Bagian 
4 (c). 

2.  Failure to Records: 

Hukuman mulai dari penjara 6 bulan sampai dengan 1 
tahun atau denda tidak kurang dari seratus ribu Peso 
Filipina, tetapi tidak lebih dari lima ratus ribu Peso 
Filipina atau keduanya harus dikenakan kepada 
seseorang yang terlibat dalam Bagian 9 (b) 

3.  Malicious Reporting 

Hukuman mulai dari 6 bulan sampai dengan 4 tahun 
penjara dan denda tidak kurang dari seratus Peso 
Filipina, tetapi tidak lebih dari lima ratus Peso Filipina. 

4.  Breach of Confidentiality 

Hukuman mulai dari 3 tahun penjara sampai dengan 8 
tahun dan denda tidak kurang dari lima ratus ribu Peso 
Filipina, tetapi tidak lebih dari satu juta Peso Filipina 
dikenakan kepada orang yang terlibat dalam bagian 9 (c). 
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5. Indonesia 
Pada 22 Juni 2001 FATF pernah menyatakan Indonesia 

sebagai negara yang tidak kooperatif terhadap upaya 
pencegahan dan pemberantasan pencucian uang (non-
cooperative countries and territories) bersama dengan 19 negara 
lainnya yaitu Mesir, Rusia, Hungaria, Israel, Lebanon, 
Filipina, Myanmar, Nauru, Nigeria, Niue, Cook Island, 
Republik Dominika, Guatemala, St. Kitts dan Nevis, St. 
Vincent dan Grenadines Ukraina, dengan beberapa alasan 
sebagai berikut: 

a. Indonesia tidak memiliki perangkat yang kuat dan 
efektif untuk memerangi kejahatan pencucian uang, 
sehingga dianggap tidak memiliki tekad bekerja sama 
dalam upaya global memerangi kejahatan tindak pidana 
pencucian uang.  

b. Indonesia belum memiliki peraturan perundang-
undangan yang menyatakan pencucian uang sebagai 
tindak pidana (kriminalisasi pencucian uang), sehingga 
Indonesia dianggap belum eligible untuk dapat masuk ke 
dalam pergaulan antarbangsa.  

Upaya masyarakat internasional untuk memerangi 
pencucian uang sesungguhnya telah berlangsung lama. 
Amerika Serikat misalnya, merupakan salah satu negara 
pertama yang mengambil inisiatif memerangi pencucian 
uang sejak tahun 1930 dalam kasus Al Capone yang 
menguasai bisnis hitam perdagangan obat bius, 
perdagangan gelap minuman keras, prostitusi dan 
perjudian. Ia merupakan penjahat terbesar yang tidak saja 
terkenal di Amerika Serikat, tetapi juga di dunia karena 
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memiliki jaringan di banyak negara. Pada saat itu 
masyarakat internasional belum memiliki perangkat hukum 
internasional yang dapat dijadikan dasar untuk memerangi 
kejahatan pencucian uang secara sporadis. 

Pengaturan tentang money laundering di Indonesia 
terbilang lambat dibandingkan dengan empat negara 
sebagaimana diuraikan di atas karena Indonesia baru mulai 
membentuk undang-undang khusus tentang money 
laindering pada tahun 2002 dengan diterbitkannya UU 
Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian 
Uang yang setahun kemudian diubah dengan UU Nomor 25 
Tahun 2003. 

Dalam poin a sampai dengan d Konsideran UU Nomor 
15 Tahun 2002 disebutkan alasan pembentukan undang-
undang tentang pencucian uang sebagai berikut: 

a. bahwa kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan 
dalam jumlah yang besar semakin meningkat, baik 
kejahatan yang dilakukan dalam batas wilayah Negara 
Republik Indonesia, maupun yang melintasi batas 
wilayah negara; 

b. bahwa asal-usul harta kekayaan yang merupakan hasil 
dari kejahatan tersebut, disembunyikan atau disamarkan 
dengan berbagai cara yang dikenal sebagai pencucian 
uang; 

c. bahwa perbuatan pencucian uang harus dicegah dan 
diberantas agar intensitas kejahatan yang menghasilkan 
atau melibatkan harta kekayaan yang jumlahnya besar 
dapat diminimalisasi, sehingga stabilitas perekonomian 
nasional dan keamanan negara terjaga; 
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d. bahwa pencucian uang bukan saja merupakan kejahatan 
nasional, tetapi juga kejahatan transnasional, oleh karena 
itu harus diberantas, antara lain dengan cara melakukan 
kerja sama regional atau internasional melalui forum 
bilateral atau multilateral. 

Meskipun tidak bisa disangkal bahwa salah satu yang 
mendorong terbitnya UU Nomor 15 Tahun 2002 adalah 
tekanan dari dunia internasional khususnya FATF, namun 
jika di simak dari uraian dalam konsideran undang-undang 
tersebut, maka sesungguhnya ada alasan kesadaran yang 
tinggi dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan 
pencegahan dan pemberantasan terhadap tindak pidana 
pencucian uang karena secara prinsip pencucian uang tidak 
bisa terlepas dari tindak pidana lain yang menjadi sumber 
pero lehan uang dan har ta kekayaan , seh ingga 
pemberantasannya tidak dapat dilakukan secara parsial, 
melainkan harus menggunakan perangkat hukum yang 
saling mendukung antara satu dengan yang lainnya. 

UU Tindak Pidana Pencucian Uang dibentuk dengan 
h a r a p a n d a p a t m e n j a d i p a y u n g h u k u m u n t u k 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang, sekaligus 
menanggulangi berbagai pokok kejahatan yang mengarah 
kepada pencucian uang. Hal terpenting yang menjadi 
sasaran dalam UU Tindak Pidana Pencucian Uang ialah 
mencegah dan memberantas sistem atau proses pencucian 
uang dalam bentuk placement, layering dan integration karena 
tindakan kejahatan tersebut begitu sulit untuk dijerat dan 
dieliminir. Namun, diharapkan dengan adanya UU 
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Pencucian Uang, maka pola kejahatan itu bisa ditekan 
seminimal mungkin.  36

Masalah pencucian uang merupakan masalah yang 
sangat kompleks karena modus dan sistem kejahatan yang 
dipraktikkan oleh para pelaku kejahatan money laundering 
sudah melibatkan instrumen-instrumen teknologi yang 
begitu canggih mulai dari instrumen teknologi yang bersifat 
manual seperti telepon, telegram, faksimili, rekaman, 
fotokopi dan lainnya, hingga kepada instrumen yang super 
canggih, seperti dalam hal penggunaan dunia maya 
(cyberspace), seperti melalui internet, e-mail, electronic banking, 
dan lain-lain ragam dunia cyber yang dapat digunakan 
sebagai alat canggih dalam pencucian uang. Sistem ini 
disebut dengan cyberlaundering.  37

Upaya pemberantasan pencucian uang melalui 
penerbitan UU Nomor 15 Tahun 2002 dirasakan masih 
belum optimal, antara lain karena peraturan perundang-
undangan yang ada ternyata masih memberikan ruang 
timbulnya penafsiran yang berbeda-beda, adanya celah 
hukum, kurang tepatnya pemberian sanksi, belum 
diterapkannya prinsip pembalikan beban pembuktian, 
keterbatasan akses informasi, sempitnya cakupan pelapor 
dan jenis laporannya, serta kurang jelasnya tugas dan 
kewenangan dari para pelaksana undang-undang tersebut.  

 Dikutip dari http://www.bphn.go.id/data/documents/ diakses tanggal 28 Juni 36

2020

 Ibid37
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Oleh karena itu, pemerintah membuat perubahan 
melalui UU Nomor 25 Tahun 2003 yang memuat hal-hal 
sebagai berikut: 

1. redefinisi pengertian hal yang terkait dengan tindak 
pidana pencucian uang; 

2. penyempurnaan kriminalisasi tindak pidana pencucian 
uang; 

3. pengaturan mengenai penjatuhan sanksi pidana dan 
sanksi administratif; 

4. pengukuhan penerapan prinsip mengenali pengguna 
jasa; 

5. perluasan pihak pelapor; 

6. penetapan mengenai jenis pelaporan oleh penyedia 
barang dan/atau jasa lainnya; 

7. penataan mengenai pengawasan kepatuhan; 

8. pemberian kewenangan kepada pihak pelapor untuk 
menunda transaksi; 

9. perluasan kewenangan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai 
terhadap pembawaan uang tunai dan instrumen 
pembayaran lain ke dalam atau ke luar daerah pabean; 

10. pemberian kewenangan kepada penyidik tindak pidana 
asal untuk menyidik dugaan tindak pidana pencucian 
uang; 

11. perluasan instansi yang berhak menerima hasil analisis 
atau pemeriksaan PPATK; 

12. penataan kembali kelembagaan PPATK; 
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13. penambahan kewenangan PPATK, termasuk kewenangan 
untuk menghentikan sementara transaksi; 

14. penataan kembali hukum acara pemeriksaan tindak 
pidana pencucian uang; dan 

15. pengaturan mengenai penyitaan harta kekayaan yang 
berasal dari tindak pidana.  38

Delapan tahun sejak diundangkan UU Nomor 25 
Tahun 2003, kemudian pemerintah mengganti UU Pencucian 
Uang tersebut dengan menerbitkan UU Nomor 8 Tahun 2010 
tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. Perbedaan antara UU Nomor 15 Tahun 
2002 jo Nomor 25 Tahun 2003 dengan UU Nomor 8 Tahun 
2010 sebagai berikut: 

1. Pada Bab I tentang Ketentuan Umum. 

a.  Definisi; 

Terdapat penambahan beberapa definisi, yaitu: 
pemeriksaan, hasil pemeriksaan, pihak pelapor, 
pengguna jasa, personil pengendali korporasi, 
permufakatan jahat, lembaga pengawas dan pengatur, 
dan pengawasan kepatutan. 

 Anti Corruption Clearing House (ACCH), UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan 38

dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dikuti dari https://
acch.kpk.go.id/id/jejak-pemberantasan/uu-08-tahun-2010-tindak-pidana-pencucian-
uang, diakses tanggal 28 Juni 2020
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b.  Hasil tindak pidana; 

Terdapat penambahan beberapa kategori mengenai 
harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana, 
yaitu: kepabeanan, cukai, dan perikanan. 

2. Pada Bab II tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. 

a. Terdapat perubahan pada tindak pidana yang 
dilakukan oleh orang yaitu pada Pasal 3, Pasal 4, 
Pasal 5 ayat (1); 

b. Terdapat perubahan pada tindak pidana yang 
dilakukan oleh korporasi pada Pasal 4, Pasal 5. 

3. Pada Bab III tentang Tindak Pidana Lain Yang Berkaitan 
Dengan Tindak Pidana Pencucian Uang; yaitu perubahan 
pada pihak dalam tindak pidana lain; 

4. Pada Bab IV tentang Pelaporan dan Pengawasan 
Kepatuhan; 

a. Terdapat perubahan pada subjek pihak pelapor; 

b. Terdapat perubahan pada prinsip mengenali pengguna 
jasa; 

c. Terdapat perubahan pada penyedia jasa keuangan; 

d. Pengecualian terhadap kewajiban pelaporan atas 
transaksi keuangan tunai; 

e. Perubahan pada penundaan transaksi; 

f. Penyedia barang dan/atau jasa lain; 

g. Pengawasan kepatuhan. 

5. Pada Bab V Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen 
Pembayaran Lain ke Dalam atau ke Luar Daerah Pabean 
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Indonesia tentang Perubahan pada Pengaturan tentang 
Pembawaan Uang Tunai dan Instrumen Pembayaran 
Lain; 

6. Pada Bab VI tentang Pusat Pelaporan dan Analisis 
Transaksi Keuangan; 

a. Perubahan pada tugas PPATK;  

b. Perubahan pada wewenang PPATK; 

c. Syarat menjadi Kepala/Wakil Kepala PPATK; 

d. Masa jabatan. 

7. Pada Bab VII tentang Pemeriksaan dan Penghentian 
Sementara Transaksi tentang Pemeriksaan dan 
Penghentian Sementara Transaksi; 

8. Pada Bab VIII tentang Penyidikan, Penuntutan dan 
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan tentang Penyidikan, 
Penuntutan dan Pemeriksaan di Sidang Pengadilan; 

9. Pada Bab X tentang Kerja Sama Dalam Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang tentang 
Pembentukan Komite Koordinasi Nasional Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
(Komite) 

C. JENIS DAN MODUS OPERANDI PENCUCIAN UANG 
Setiap tindak pidana selalu mengalami perkembangan, 

baik dari segi cara dan modus operandi, maupun terkait 
dengan sarana yang digunakan. Begitu juga dengan 
pencucian uang, semakin lama semakin menujukan 

69



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

peningkatan kualitas ke arah yang lebih canggih dan 
semakin sulit untuk dilacak oleh perangkat penegak hukum, 
sehingga untuk mengantisipasi hal tersebut, perangkat 
sistem hukum harus terus dikembangkan agar senantiasa 
tetap dapat menjerat para pelaku pencucian uang. 

Secara garis besar tindak pidana pencucian uang 
dibagi menjadi dua kategori, yaitu berdasarkan subjeknya 
dan berdasarkan modus operandinya. Kategori pencucian 
uang berdasarkan subjeknya atau hubungan antara pelaku 
dengan tindakan pencucian uang dan berdasarkan modus 
operandinya sebagai berikut: 

1. Berdasarkan Subjeknya. 

a.  Pelaku Self Laundering 

Pelaku self laundering yaitu tindakan pencucian uang 
yang dilakukan langsung oleh orang yang terlibat dalam 
perbuatan tindak pidana asal. Misalnya, seorang melakukan 
tindak pidana peredaran gelap narkotika kemudian 
menggunakan uang hasil dari kejahatannya untuk membeli 
sebuah perusahaan yang kemudian seolah-olah uang yang 
diperoleh kemudian adalah uang hasil dari perusahaan yang 
sah. Tindakan pencucian uang seperti itu juga dilakukan 
oleh Al Capone yang mana uang pecahan 1 dollar dan 5 
dollar yang dihasilkan dari kejahatan disamarkan melalui 
perusahaan laundry pakaian yang ia beli, sehingga seolah-
olah uang tersebut hasil dari keuntungan yang diperoleh 
dari perusahaan laundrynya. 

Pembagian tindakan pencucian uang berdasarkan 
subjeknya berkaitan dengan mekanisme penuntutan di 
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pengadilan. Untuk kategori self laundering karena antara 
pelaku tindak pidana asal (predicate crime) dan tindak pidana 
money laundering adalah sama, maka penuntutan dilakukan 
secara bersamaan dalam satu dakwaan. Akan tetapi 
terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh pihak ketiga di 
luar si pelaku tindak pidana asalnya, maka penuntutan bisa 
saja terpisah tanpa bersamaan dengan tindak pidana asalnya 
sehingga dakwaan bisa diajukan secara tunggal terhadap 
pencucian uangnya saja tanpa dakwaan tindak pidana 
asalnya. Hal tersebut bisa sangat relevan dalam hal sebagai 
berikut:  

(i) ketika tidak ada cukup bukti dari tindak pidana asal 
tertentu yang menimbulkan hasil kejahatan; atau  

(ii) dalam situasi di mana terdapat kekurangan pada 
wilayah hukum atas terjadinya tindak pidana asal.   39

Artinya, jika si pelaku tidak terbukti ikut dalam tindak 
pidana asal, namun ia ikut menikmati dan/atau membantu 
menyembunyikan hasil kejahatan yang dilakukan oleh si 
pelaku pada tindak pidana asalnya, maka ia dapat dituntut 
pencucian uang secara tunggal tanpa tuntutan tindak pidana 
asalnya. 

b.  Pelaku Third Party Money Laundering 

Pada tindak pidana pencucian uang yang dilakukan 
oleh pihak ketiga atau oleh orang yang tidak turut serta 
menjadi pelaku dalam tindak pidana asalnya, maka ia dapat 
diajukan dan dituntut ke pengadilan atas dakwaan tunggal 

 Laporan Riset Tipologi, hlm. 639
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tindak pidana pencucian uangnya saja. Bahkan, berdasarkan 
Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang menyebutkan 
“Untuk dapat dilakukan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan 
di sidang pengadilan terhadap tindak pidana pencucian uang tidak 
wajib dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana asalnya.” Hal 
tersebut juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi 
Nomor 90/PUU-XIII/2015 yang menyatakan dalam 
pertimbangannya sebagai berikut: 

“Menimbang bahwa TPPU adalah tindak pidana lanjutan 
(follow up crime) yang merupakan kelanjutan dari tindak 
pidana asal (predicate crime), sebagai sebuah upaya untuk 
menyembunyikan, atau menghilangkan jejak, sedemikian 
rupa sehingga tidak dapat diketahui bahwa harta kekayaan 
tersebut berasal dari tindak pidana. Sedangkan tindak 
pidana asal (predicate crime) merupakan tindak pidana yang 
menghasilkan uang/harta kekayaan yang kemudian 
dilakukan proses pencucian. Oleh karena itu, tidaklah 
mungkin ada TPPU tanpa adanya tindak pidana asalnya 
terlebih dahulu.” 

Berbeda dengan kejahatan yang lain, tindak pidana 
pencucian uang adalah tindak pidana yang tidak berdiri 
sendiri, tetapi didahului dan mungkin diikuti dengan tindak 
pidana lain. Tindak pidana pencucian uang merupakan 
bagian dari serangkaian kejahatan yang saling berkaitan. 
Karena itulah rezim pemberantasan TPPU berprinsip follow 
the money bukan follow the person karena tindak pidananya 
yang saling terhubung dalam mengalirkan uang/harta 
kekayaan hasil kejahatannya dari tangan yang satu ke 
tangan yang lain. 
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Sebagai follow up crime, menurut Mahkamah Konstitusi 
bahwa untuk melakukan penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan dalam perkara tindak pidana pencucian uang 
tetap harus didahului dengan adanya tindak pidana asal, 
namun tindak pidana asal tersebut tidak wajib dibuktikan 
terlebih dahulu. Jadi frasa “tidak wajib dibuktikan terlebih 
dahulu” bukan berarti tidak perlu dibuktikan sama sekali, 
namun tindak pidana pencucian uang tidak perlu 
menunggu lama sampai perkara pidana asalnya diputus 
atau telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 

Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo Putusan 
Mahkamah Mahkamah Konstitusi di atas dapat dimaknai 
bahwa seseorang yang tidak terlibat sebagai pelaku dalam 
tindak pidana asal, namun ia turut melakukan pencucian 
uang atas hasil kejahatan dari tindak pidana asal dapat 
dilakukan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang 
pengadilan secara mandiri tanpa perlu bersamaan dengan 
tindak pidana asalnya, bahkan tidak harus dibuktikan 
terlebih dahulu tindak pidana pokoknya. Artinya, tidak 
perlu menunggu tindak pidana pokoknya diputus atau telah 
memperoleh putusan yang berkekuatan hukum yang tetap. 

Misalnya, seorang sopir sengaja membuka rekening 
atas namanya untuk menyimpan uang dari hasil kejahatan 
korupsi yang dilaukan oleh majikannya. Ia memang tidak 
ikut serta dalam melakukan tindak pidana korupsi yang 
dilakukan oleh majikannya, tetapi ia telah membantu ikut 
menyamarkan harta yang dihasilkan perbuatan jahat 
majikannya ke dalam rekening atas namanya, atau seorang 
pejabat yang menyalurkan harta kekayaan hasil tindak 
pidana korupsi kepada usaha yang dijalankan oleh anak 
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buahnya supaya terlihat seakan-akan uang yang dihasilkan 
dari usaha tersebut menjadi legal, sedangkan anak buahnya 
tersebut mengetahui tentang asal-usul uang tersebut.  

Dalam hal si pelaku tindak pidana pokoknya belum 
ditemukan sehingga tidak bisa diproses sedangkan si pelaku 
pencucian uang (sopir dan anak buah) lebih dulu 
tertangkap, maka proses penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di pengadilan terhadap si pelaku pencucian 
uang dapat dilakukan tanpa harus menunggu pelaku tindak 
pidana pokoknya diproses lebih dulu. 

2. Berdasarkan Modus Operadinya 
Beberapa modus operandi yang sering digunakan oleh 

pelaku tindak pidana pencucian uang, baik yang dilakukan 
secara sederhana maupun dengan menggunakan sarana 
atau bantuan sistem keuangan, pada umumnya dilakukan 
dengan cara sebagai berikut: 

a. Membelikan harta memakai nama anggota keluarga atau 
orang lain; 

b. Membeli polis asuransi; 

c. Dibelanjakan menjadi kendaraan dan peralatan rumah 
tangga; 

d. Pelaku menggunakan rekening orang lain dan melakukan 
pola transaksi by pass yang dilakukan oleh pelaku, 
sehingga ketika dilakukan pelacakan uang sudah tidak 
ditemukan. 

e. Menanamkan modal yang berasal dari hasil kejahatan 
pada perusahaan lain dengan kerjasama secara legal. 
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f. Pengunaan identitas palsu dalam pembukaan rekening.   40

Semua tindakan yang dilakukan pada prinsipnya 
untuk menimbulkan kesan bahwa uang atau harta kekayaan 
yang didapatkan dari hasil kejahatan menjadi sulit untuk di 
lacak keberadaannya atau hasil kejahatan itu sengaja 
dileburkan ke dalam harta kekayaan lainnya yang sah 
sehingga tidak bisa ditentukan lagi mana yang berasal dari 
kejahatan dan mana yang berasal dari perolehan yang sah. 

Berdasarkan beberapa perbuatan sebagaimana 
diuraikan di atas, modus operandi dari kejahatan pencucian 
uang dapat digolongkan menjadi dua bentuk sebagai 
berikut: 

a.  Pencucian Uang Aktif 

Tindak pidana pencucian uang aktif terdapat dalam 
Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 2010. Disebut 
sebagai tindak pidana pencucian uang aktif karena adanya 
perbuatan aktif dari si pelaku untuk menyembunyikan dan 
menyamarkan harta kekayaan hasil tindak pidana. Berikut 
adalah rumusan Pasal 3 dan Pasal 4 UU Nomor 8 Tahun 
2010 sebagai berikut: 

Pasal 3: 

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer , 
m e n g a l i h k a n , m e m b e l a n j a k a n , m e m b a y a r k a n , 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang 

 Hasil Riset Tipologi, PPATK, hlm. 3240
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diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 
usul Harta Kekayaan dipidana karena tindak pidana 
pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 
(sepuluh miliar Rupiah). 

Pasal 4: 

Setiap orang yang menyembunyikan atau menyamarkan 
asal usul, sumber, lokasi, peruntukan, pengalihan hak-hak, 
atau kepemilikan yang sebenarnya atas harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dipidana karena tindak pidana pencucian uang dengan 
pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 
paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar Rupiah). 

Tindak pidana pencucian uang aktif dapat dilihat dari 
unsur perbuatan yang terkandung dalam Pasal 3 dan Pasal 
4, yang mana masing-masing merupakan tindakan atau 
suatu perbuatan yang menunjukkan inisiatif dalam 
melakukan kejahatan. Perbuatan-perbuatan tersebut 
sebagaimana diuraikan di bawah ini: 

1. Menempatkan; merupakan bentuk kata kerja yang 
memiliki pandanan dalam bahasa Inggris yaitu “to place”. 
Kata menempatkan ditujukan kepada suatu tindakan 
untuk menyimpan sejumlah uang pada penyedia jasa 
keuangan (bank). Kata “menempatkan” juga dapat 
diartikan sebagai “menyimpan” atau “to deposit”. 
Menempatkan uang dalam bentuk “simpanan” dapat 
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berupa giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan/
atau dalam bentuk lainnya. 

2. Mentransfer; merupakan tindakan dalam sistem 
perbankan yang erat kaitannya dengan proses 
mengirimkan atau menyalurkan sejumlah uang/dana 
dari satu rekening ke rekening yang lain, baik antar 
sesama bank atau dari satu bank ke bank yang lain. 
Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2011 tentang Transfer 
Dana disebutkan bahwa transfer merupakan rangkaian 
kegiatan yang dinilai dengan perintah dari si pengirim 
asal yang bertujuan untuk memindahkan sejumlah dana 
kepada si penerima. 

3. Mengalihkan; merupakan tindakan aktif yang 
menimbulkan perpindahan, pergantian, pertukaran atau 
perubahan. Dengan kata lain, bahwa tindakan 
mengalihkan mengandung pengertian yang hampir 
serupa dengan memindahkan, mengganti, menukar atau 
mengubah posisi atau kepemilikan atas harta kekayaan. 

4. M e m b e l a n j a k a n ; m e r u p a k a n t i n d a k a n u n t u k 
mendapatkan suatu barang atau jasa dengan 
menggunakan sejumlah uang (to spend). 

5. Membayarkan; merupakan tindakan untuk menyerahkan 
sejumlah uang/harta kekayaan kepada pihak lain dalam 
kaitan sebuah transaksi. Kata membayarkan bukan hanya 
sekedar memberikan sejumlah uang untuk membeli 
barang atau jasa saja, tetapi juga dapat digunakan untuk 
membayar atau melunasi tagihan/kewajiban, misalnya 
kewajiban sebagai bentuk kontra prestasi dalam sebuah 
perjanjian. 
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6. Menghibahkan; merupakan tindakan menyerahkan atau 
mengalihkan hak kebendaan dalam bentuk harta 
kekayaan yang tanpa diikuti dengan adanya kewajiban 
kontra prestasi dari si penerima hibah atau bisa juga 
diartikan sebagai penyerahan suatu benda/harta 
kekayaan tanpa adanya syarat sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1666 KUH Perdata. 

7. Menitipkan; merupakan tindakan untuk menyerahkan 
penguasaan suatu barang kepada pihak lain yang mana 
dalam hukum perdata dapat diartikan juga sebagai “to 
deposit” dengan ketentuan bahwa barang tersebut suatu 
saat akan diambil kembali. Mekanisme penitipan barang 
dalam sistem keuangan dapat berupa safe deposit box dari 
bank di mana si penitip menyerahkan untuk dititipkan 
suatu barang berupa perhiasan, surat utang negara 
(obligasi pemerintah) bahkan uang tunai untuk di simpan 
dalam safe deposit box tersebut. 

8. Membawa ke luar negeri; merupakan tindakan membawa 
suatu barang atau uang ke luar dari wilayah kedaulatan 
suatu negara (dalam negeri Indonesia) ke negara lain 
secara fisik. Perbuatan membawa juga dapat diartikan 
sebagai mengangkut, memuat, memindahkan atau 
mengirimkan dengan menggunakan sarana transportasi 
tertentu, melalui darat, laut maupun udara. 

9. Mengubah bentuk; merupakan tindakan untuk membuat 
suatu barang menjadi berbeda bentuknya atau suatu 
perbuatan yang mengakibatkan adanya perbuatan pada 
struktur, volume, massa, unsur, warna, rupa, dsb. 
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10. Menukarkan dengan mata uang; merupakan tindakan 
atau perbuatan untuk menukar/mengganti suatu mata 
uang tertentu dengan mata uang dari negara lain 
berdasarkan kurs yang berlaku. Kata menukarkan juga 
bisa saja terkait dengan pertukaran antara harta kekayaan 
dengan mata uang lama atau dengan surat berharga. 

11. Menyembunyikan; merupakan tindakan yang ditujukan 
agar harta kekayaan tidak diketahui keberadaan dan asal-
usulnya dengan cara menyimpan (menutup dan 
menempatkan di tempat yang tersembunyi). Selain itu, 
menyembunyikan juga dapat diartikan dengan sengaja 
tidak menunjukan secara jelas kepada petugas penyedia 
jasa keuangan mengenai asal usul sumber kekayaan 
dengan cara penempatan (placement), pelapisan (layering) 
dan penggabungan (integration).  

12. Menyamarkan; merupakan tindakan yang ditujukan agar 
harta kekayaan menjadi samar atau tidak jelas antara 
yang legal dengan yang ilegal. Tindakan menyamarkan 
dilakukan dengan menggabungkan antara harta 
kekayaan hasil dari kejahatan dengan yang didapatkan 
secara legal, sehingga menjadi tampak seolah-olah berasal 
dari kegiatan yang sah. Misalnya, seperti yang dilakukan 
oleh Al Capone dengan meleburkan uang hasil kejahatan 
dalam usaha laundry. 

b.  Pencucian Uang Pasif 

Tindak pidana pencucian uang pasif terdapat dalam 
Pasal 5 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010. Dinamakan tindak 
pidana pencucian uang pasif karena tidak adanya perbuatan 
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aktif untuk menyembunyikan dan menyamarkan harta 
kekayaan hasil tindak pidana, melainkan hanya menerima 
atau menguasai saja.  

Rumusan Pasal 5 ayat (1) dalam UU Nomor 8 Tahun 
2010 sebagai berikut: 

Setiap Orang yang menerima atau menguasai penempatan, 
pentransferan, pembayaran, hibah, sumbangan, penitipan, 
penukaran, atau menggunakan harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun 
dan denda paling banyak Rp1.000.000.000 (Satu Miliar 
Rupiah). 

Tindak pidana pencucian uang pasif dapat dilihat dari 
unsur perbuatan yang terkandung dalam Pasal 5 ayat (1) di 
atas dilakukan oleh pihak ketiga atau bukan oleh si pelaku 
tindak pidana asalnya, tetapi ia mengetahui atau sepatutnya 
diduga untuk mengetahui bahwa harta kekayaan tersebut 
berasal dari tindak pidana. Beberapa perbuatan yang 
dikategorikan sebagai pencucian uang pasif sebagaimana 
diuraikan di bawah ini: 

1. Menerima; merupakan tindakan pasif yang dilakukan 
untuk tujuan menampung dan/atau mengumpulkan 
kekayaan dari hasil kejahatan yang diberikan atau 
dikirimkan oleh si pelaku tindak pidana; 

2. Menguasai; merupakan tindakan memegang dalam 
penguasaannya atau mengendalikan secara langsung 
atau tidak langsung suatu harta kekayaan yang 
didapatkan dari hasil kejahatan; 
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3. Menggunakan; merupakan tindakan untuk mengambil 
manfaat atau keuntungan dari uang atau harta yang 
dihasilkan dari tindak pidana, baik untuk dirinya sendiri 
maupun orang lain; 

D. BEBERAPA PERMASALAHAN DALAM PENEGAKAN 
TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG 

Meskipun hampir semua negara sepakat untuk 
melakukan pemberantasan terhadap tindak pidana 
pencucian uang karena dianggap sebagai penyebab tumbuh 
suburnya kejahatan-kejahatan yang lain, tetapi dalam 
praktiknya tidak mudah untuk menindak pelaku-pelaku 
kejahatan pencucian uang dengan berbagai alasan. Roy 
Riadi  mengungkapkan 5 permasalahan yang sering 41

dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana pencucian 
uang terkait dengan pemahaman penegak hukum yaitu: 

• apakah setiap predicate crime harus disertai dengan 
adanya surat perintah penyidikan (sprindik) sebagai 
syarat pembuktian di persidangan?  

• apakah hasil kejahatan pada tindak pidana awal, nilainya 
harus sama dengan TPPU? 

• apakah perlu dikenakan uang pengganti jika TPPU juga 
ikut didakwakan? 

• apakah aset yang diatasnamakan pelaku, apakah bisa 
dikenakan TPPU? 

 Webinar Hukumonline bertajuk Pentingnya Menyingkap Perkara TPPU dalam 41

Tindak Pidana Korupsi” dalam www.hukumonline.com diakses tanggal 25 Juli 2020.
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• bagaimanakah standar pembuktian terbalik dalam pasal 
28 UU Tipikor? 

Jika setiap predicate crime dalam tindak pidana 
pencucian uang harus memiliki sprindik, tentu hal itu akan 
merepotkan bagi penyidik karena sifat tindak pidana 
pencucian uang bisa sangat luas, tetapi namun di sisi lain 
jika penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian 
uang sama sekali tidak ada dugaan kuat telah terjadinya 
kejahatan asal (predicate crime), maka penegakan hukum 
terhadap tindak pidana pencucian akan menimbulkan 
kesewenang-wenangan dari aparat penegak hukum. Untuk 
memberikan proporsi yang seimbang, maka perlu ada satu 
sprindik tindak pidana asal (predicate crime) sebagai pintu 
masuk bagi penyidikan dan penuntutan terhadap tindak 
pidana pencucian uang karena bukti adanya dugaan kuat 
bahwa telah terjadi tindak pidana yang menimbulkan 
adanya pencucian uang salah satunya dapat ditunjukan 
dengan sprindik dan berita acara penyidikan. 

Setelah penyidikan tindak pidana pencucian uang 
dapat dilakukan berdasarkan sprindik tindak pidana asal, 
maka penyidik tindak pidana pencucian uang dapat 
melakukan pemeriksaan dan penyitaan aset yang dimiliki 
oleh pelaku, selain itu penanganan tindak pidana pencucian 
uang dapat meluas, meskipun di luar tindak pidana yang 
menjadi dasar terbitnya sprindik awal. Artinya, sprindik 
terhadap predicate crime hanya sebagai pintu masuk supaya 
penyidik dapat melakukan penegakan hukum terhadap 
tindak pidana pencucian uang. Sedangkan, jika dalam 
prosesnya ada indikasi harta kekayaan yang dihasilkan dari 
tindak pidana lain di luar tindak pidana yang telah 
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dikeluarkan sprindiknya, penyidik tetap dapat melanjutkan, 
sepanjang penyidik memiliki bukti atas hal itu. 

Atas dasar bahwa penegakan hukum dalam tindak 
pidana pencucian uang dapat meluas kepada kekayaan yang 
dihasilkan dari tindak pidana lain selain dari predicate crime 
sebelumnya, maka oleh karena itu, uang hasil kejahatan 
tindak pidana pencucian uang tidak harus sama nilainya 
dengan uang hasil tindak pidana asalnya. Selain itu, 
kekayaan hasil kejahatan bisa saja bertambah atau berbunga 
jika disimpan dalam bentuk investasi, sehingga pada saat 
tindak pidana pencucian uang sudah mulai diproses, maka 
tidak menjadi ukuran lagi mengenai nilai kerugian atau 
kekayaan yang ada pada tindak pidana asalnya. 

Terkai t dengan uang penggant i , meskipun 
mengandung irisan dengan harta kekayaan yang disita 
dalam tindak pidana pencucian uang, namun keduanya 
berada pada ranah yang berbeda, pembebanan uang 
pengganti akan diperhitungkan dengan uang atau kekayaan 
yang dinikmati oleh si pelaku sebagai bentuk kerugian yang 
ditumbulkan. Sedangkan, harta kekayaan yang disita dalam 
tindak pidana pencucian uang tidak selalu digantungkan 
atas kerugian akibat tindak pidana, bisa saja kekayaan yang 
disita tidak berkaitan dengan tindak pidana dalam predicate 
crime tersebut, namun diduga berkaitan dengan tindak 
pidana lain berdasarkan bukti yang dimiliki oleh penyidik 
dan harta kekayaan tersebut tidak mampu dibuktikan asal-
usulnya yang sah pada saat pembuktian oleh si pelaku 
tindak pidana di persidangan. 
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Tindakan penyamaran asal-usul harta kekayaan hasil 
dari tindak pidana tidak harus diatasnamakan orang lain, 
namun juga bisa diatasnamakan sendiri oleh si pelaku, tetapi 
dimaksudkan agar harta tersebut seolah-olah didapatkan 
dari sebab yang sah. Misalnya, dengan menggabungkan 
harta hasil kejahatan dengan harta yang sah sehingga 
menjadi sulit untuk dipisahkan lagi antara harta yang haram 
dan yang didapatkan secara sah. 

Dalam tindak pidana pencucian uang pembalikan 
beban pembuktian merupakan kewajiban yang harus 
dilakukan oleh si pelaku tindak pidana atas harta kekayaan 
yang dimilikinya, sedangkan dalam tindak pidana korupsi 
hal itu hanya menjadi hak bagi si pelaku dalam proses 
penyidikan untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan 
tindak pidana korupsi, hal tersebut didasarkan pada 
paradigma penegakan hukum dari dua tindak pidana 
tersebut. Paradigma penegakan hukum dalam tindak pidana 
pencucian uang mengutamakan hubungan antara si pelaku 
dengan uang hasil kejahatan (follow the money), sedangkan 
dalam tindak pidana predicate crime termasuk tindak pidana 
korupsi mengutamakan hubungan antara si pelaku dengan 
perbuatan pidananya. 

E. SISTEM PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN 
Dalam perspektif ilmu pengetahuan hukum pidana 

mengenal 3 (tiga) teori tentang pembuktian yaitu:  42

 Lilik Mulyadi, Pembalikan Beban Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Alumni, 42

Bandung, 2007, hlm. 99-101
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1. Beban Pembuktian Pada Penuntut Umum 
Menurut teori beban pembuktian ini, penuntut umum 
menanggung semua beban pembuktian atas tuduhan 
yang termuat dalam dakwaan. Sedangkan, terdakwa 
tidak dibebani sama sekali, meskipun bukan berarti tidak 
boleh mengajukan bukti-bukti, tetapi yang diwajibkan 
oleh undang-undang untuk membuktikan adalah 
penuntut umum. Penerapan beban pembuktian ini 
sebagai konsekuensi dari asas praduga tak bersalah yang 
berlaku dalam hukum acara pidana pada umumnya, 
yaitu seseorang dianggap tidak bersalah sampai dengan 
dinyatakan bersalah oleh putusan yang berkekuatan 
hukum tetap, sehingga alur yang dibentuk dalam teori ini 
adalah dari anggapan tidak bersalah menuju kepada 
pernyataan bersalah berdasarkan hasil pembuktian. 

2. Beban Pembuktian Pada Terdakwa  
Sebaliknya dari teori beban pembuktian pada penuntut 
umum adalah teori pembebanan pembuktian kepada 
terdakwa atau biasa disebut dengan pembalikan beban 
pembuktian. Dalam teori ini terdakwa yang harus 
berupaya membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah, 
sehingga alur yang dibentuk dari pembuktian ini adalah 
dari anggapan bersalah menuju kepada pernyataan tidak 
bersalah berdasarkan hasil pembuktian. Teori 
pembuktian ini merupakan suatu penyimpangan dari 
teori pembuktian pada umumnya. 
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3. Beban Pembuktian Berimbang 
Dalam teori pembuktian berimbang ini, kedua belah 
pihak, baik penuntut umum maupun terdakwa sama-
s a m a s a l i n g m e m b u k t i k a n . P e n u n t u t u m u m 
membuktikan kesalahan terdakwa, sedangkan terdakwa 
sebaliknya ia membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah. 
Dalam kepustakaan ilmu hukum, teori ini dikenal dengan 
asas pembalikan beban pembuktian berimbang. 

Menurut Indriyanto Seno Adji asas pembalikan beban 
pembuktian merupakan suatu sistem pembuktian yang 
berada di luar kelaziman teori pembuktian dalam hukum 
(acara) pidana yang universal. Dalam hukum pidana 
(formal), baik sistem kontinental maupun anglo saxion 
mengenal pembuktian dengan tetap membebankan 
kewajibannya pada jaksa penuntut umum. Hanya saja, 
dalam certain cases (kasus-kasus tertentu) diperkenankan 
penerapan dengan mekanisme yang diferensial, yaitu sistem 
pembalikan beban pembuktian atau dikenal sebagai “refersal 
of burden proof.  43

Pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak 
pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 77 UU Nomor 8 
Tahun 2010 yang berbunyi sebagai berikut: 

“Untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan, 
terdakwa wajib membuktikan bahwa harta kekayaannya 
bukan merupakan hasil tindak pidana.”  

 Indroyanto Seno Adji, Korupsi dan Pembalikan Beban Pembuktian Dalam Tindak 43

Pidana Korupsi, Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum Prof Oemar Seno Adji, S.H. 
& Rekan, Jakarta, 2001, hlm. 132
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Penerapan sistem pembalikan beban pembuktian ini 
merupakan pengecualian dari sistem pembuktian yang 
dianut KUHAP yang bertujuan untuk melindungi terdakwa 
dari pembebanan sanksi pidana yang tidak semestinya, 
dengan mewajibkan terdakwa membuktikan harta 
kekayaannya bukan berasal dari hasil kejahatan 

Ketentuan Pasal 66 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut:  

“Tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban 
pembuktian” 

Sedangkan dalam penjelasan Pasal 66 tersebut 
disebutkan bahwa ketentuan ini merupakan implementasi 
dari asas praduga tak bersalah. Menurut ketentuan tersebut 
bahwa beban pembuktian sepenuhnya ada di tangan 
penuntut umum, sedangkan tersangka atau terdakwa hanya 
berhak untuk membela dirinya berdasarkan bukti-bukti 
yang dimiliki untuk meneguhkan kehadapan hakim bahwa 
dirinya tidak bersalah atau tidak sebagaimana yang 
dituduhkan oleh penuntut umum.  

Konsekuensi dari prinsip yang diatur oleh KUHAP 
tersebut bahwa saat terdakwa dilakukan penyidikan, 
penuntutan dan pemeriksaan di persidangan harus 
dianggap tidak bersalah sampai dengan penuntut umum 
berhasil meyakinkan hakim dengan sekurang-kurangnya 
dua alat bukti yang sah dan hakim menyatakan terdakwa 
bersalah atas dakwaan yang diajukan penuntut umum dan  
putusannya memiliki kekuatan hukum yang tetap. 

Penerapan asas pembalikan beban pembutian tersebut 
secara umum dapat menimbulkan permasalahan hukum, 

87



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

yaitu apakah dengan berdasarkan asas pembalikan beban 
pembuktian dapat ditafsirkan bahwa penuntut umum yang 
mewakili negara dalam pemeriksaan di sidang pengadilan 
masih tetap wajib membuktikan tindak pidana yang 
didakwakan kepada terdakwa dan meyakinkan hakim akan 
kesalahan terdakwa (that guilt be proved beyond a reasonable 
doubt)? Bukankah, negara yang memiliki banyak sumber 
daya dan kekuatan (forces) untuk menemukan kebenaran 
materiil bagi pembuktian dakwaannya terhadap terdakwa 
yang didakwakan melakukan perbuatan tindak pidana 
pencucian uang? 

Asas pembalikan beban pembuktian tidak dikenal 
dalam sistem hukum acara pidana umum sebagaimana yang 
diatur dalam KUHAP. Asas tersebut muncul di dalam sistem 
hukum Anglo Saxon sebagai pengecualian dari asas 
pembuktian konvensional karena hanya berlaku bagi 
perkara-perkata tertentu yang sifatnya khusus seperti pada 
kejahatan gratifikasi atau suap. Asas pembalikan beban 
pembuktian tidak dapat diterapkan secara umum karena 
berpotensi melanggar hak asasi bagi si terdakwa.  

Berdasarkan proses alur pembuktian, ada perbedaan 
antara prinsip pembalikan beban pembuktian dengan 
prinsip pembuktian konvensional, yaitu jika dalam sistem 
pembuktian konvensional berawal dari seseorang dianggap 
tidak bersalah sampai ada bukti dan keyakinan hakim 
bahwa orang tersebut bersalah, sedangkan dalam 
pembalikan beban pembuktian, berawal dari anggapan 
bahwa harta kekayaan yang di sita oleh penuntut umum 
adalah hasil kejahatan sampai dengan terbukti (berdasarkan 
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bukti-bukti yang diajukan oleh terdakwa) bahwa harta 
kekayaan tersebut bukan hasil dari tindak pidana. 

Atas dasar logika pemikiran di atas, maka sistem 
pembalikan beban pembuktian merupakan pengecualian 
dari asas praduga tak bersalah (presumtion of innocence) dan 
asas pembuktian konvensional yang meletakan beban 
pembuktian semua di pundak penuntut umum. Namun 
demikian, bahwa penerapan asas pembalikan beban 
pembuktian tidak dapat dilakukan secara semena-mena, 
tetapi harus diterapkan secara proporsional dan berimbang, 
artinya yang harus dibuktikan oleh terdakwa hanya sebatas 
asal usul perolehan harta kekayaan tersebut sedangkan 
unsur tindak pidana yang lain tetap menjadi kewajiban 
penuntut umum untuk membuktikannya.  

Penuntut umum tidak dapat mengajukan terdakwa ke 
pengadilan tanpa bukti apa-apa, atau dengan kata lain 
hanya menunggu pembuktian dari pihak terdakwa karena 
dalam rumusan tindak pidana tersebut mengandung unsur 
perbuatan yang harus dibuktikan terlebih dahulu misalnya 
terhadap Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 2010 yang rumusannya 
sebagai berikut: 

Setiap orang yang menempatkan, mentransfer , 
m e n g a l i h k a n , m e m b e l a n j a k a n , m e m b a y a r k a n , 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang 
diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak 
pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) 
dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal 
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usul harta kekayaan dipidana karena tindak pidana 
pencucian uang dengan pidana penjara paling lama 20 (dua 
puluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000 
(sepuluh miliar Rupiah). 

Menurut rumusan Pasal 3 di atas, penuntut umum 
tetap harus membuktikan adanya tindakan menempatkan, 
mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, 
menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, 
mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau 
surat berharga atau perbuatan lain sebelum mendakwa 
terdakwa atas dasar perbuatan pencucian uang. 

Yang menjadi persoalan adalah, siapakah sebenarnya 
yang harus terlebih dulu membuktikan, apakah penuntut 
umum yang harus lebih dulu membuktikan perbuatan 
sebagaimana yang menjadi unsur pokok tindak pidana atau 
terdakwa yang harus terlebih dahulu membuktikan bahwa 
harta kekayaan yang disita bukan hasil dari tindak pidana? 

Prinsip proporsional berimbang sesungguhnya tetap 
menempatkan kewajiban penuntut umum yang terlebih 
dahulu harus membuktikan perbuatan pidana yang menjadi 
unsur dalam pasal yang didakwakan, setelah perbuatan 
sebagaimana diuraikan dalam pasal tindak pidana 
dibuktikan penuntut umum, baru terdakwa dibebankan 
kewajiban untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang 
disita bukan merupakan hasil dari tindak pidana. Hal ini 
menimbulkan konsekuensi bahwa seseorang tidak dapat 
ditetapkan sebagai tersangka hanya atas tuduhan bahwa 
harta yang dimilikinya berasal atau bersumber dari tindak 
pidana, tanpa lebih dahulu ditemukan adanya dua alat bukti 
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yang menujukan bahwa ia telah melakukan perbuatan 
sebagaimana diatur dalam pasal tindak pidana pencucian 
uang. 

Dengan demikian pembuktian untuk tindak pidana 
pencucian uang mekanismenya dibuat secara lebih mudah 
dan prosedurnya lebih cepat tanpa melanggar hak asasi bagi 
pihak terdakwa. Penyimpangan ataupun pengecualian yang 
terjadi tidak boleh merusak prinsip-prinsip umum dalam 
penegakan hukum serta hubungan antara hak asasi manusia 
dengan “rule of law.” Faktanya tidak mudah untuk bisa 
membuktikan kejahatan pencucian uang, meskipun telah 
dilengkapi dengan mekanisme pembalikan beban 
pembuktian. Beberapa kesulitan yang dihadapi oleh 
penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum 
terhadap tindak pidana pencucian uang antara lain sebagai 
berikut:  

• Kesulitan pembuktian dalam perkara pencucian uang 
lebih besar dibandingkan perkara pidana lainnya karena 
pelaku dapat dengan mudah untuk menjauhkan bukti-
bukti yang dapat menjeratnya. 

• Penerapan pembalikan beban pembuktian dapat 
merugikan proses penuntutan di mana pelaku 
memungkinkan menunjukkan sumber perolehan harta 
kekayaannya yang tidak wajar berasal dari bisnis yang 
merupakan rekayasa. 

• Penyidik seringkali mengalami kendala dalam hal 
penelusuran aset yang bukan atas nama tersangka. 
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• Kendala dalam melakukan penyitaan aset dikarenakan 
ada beberapa aset dalam penguasaan pihak ketiga/orang 
lain. 

• Bilamana harta yang akan disita oleh negara bercampur 
dengan uang hasil tindak pidana, maka penyidik harus 
memisahkan uang hasil tindak pidana tersebut dengan 
uang halal yang diperoleh terdakwa. 

• PPATK harus membantu memperkuat pembuktian 
perkara terkait dengan kasus tindak pidana pencucian 
uang yang ditangani pengadilan.   44

Proses pembeban pembuktian kepada terdakwa dalam 
persidangan terhadap harta kekayaan yang diduga sebagai 
hasil dari tindak pidana ditentukan dalam Pasal 78 dan 79 
UU Nomor 8 Tahun 2010 yang secara lengkap berbunyi 
sebagai berikut: 

• Dalam pemeriksaan di sidang pengadilan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 77, hakim memerintahkan 
terdakwa agar membuktikan bahwa harta kekayaan yang 
terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan 
tindak pidana. 

• Terdakwa membuktikan bahwa harta kekayaan yang 
terkait dengan perkara bukan berasal atau terkait dengan 
tindak pidana dengan cara mengajukan alat bukti yang 
cukup. 

• Dalam hal terdakwa telah dipanggil secara sah dan patut 
tidak hadir di sidang pengadilan tanpa alasan yang sah, 

 Hasil Riset Tipologi PPATK, ibid, hlm. 3144
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perkara dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya 
terdakwa. 

• Dalam hal terdakwa hadir pada sidang berikutnya 
sebelum putusan dijatuhkan, terdakwa wajib diperiksa 
dan segala keterangan saksi dan surat yang dibacakan 
dalam sidang sebelumnya dianggap sebagai diucapkan 
dalam sidang yang sekarang. 

• Putusan yang dijatuhkan tanpa kehadiran terdakwa 
diumumkan oleh penuntut umum pada papan 
pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, 
atau diberitahukan kepada kuasanya. 

• Dalam hal terdakwa meninggal dunia sebelum putusan 
dijatuhkan dan terdapat bukti yang cukup kuat bahwa 
yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana 
pencucian uang, hakim atas tuntutan penuntut umum 
memutuskan perampasan harta kekayaan yang telah 
disita. 

• Penetapan perampasan tidak dapat dimohonkan upaya 
hukum. 

• Setiap orang yang berkepentingan dapat mengajukan 
keberatan kepada pengadilan yang telah menjatuhkan 
penetapan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 
pengumuman. 

F. TIPOLOGI PENCUCIAN UANG 
Asia Pasifik Group on Money Laundering melansir hasil 

penelitian tentang beberapa tipologi tindak pidana 
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pencucian uang dengan berbagai modus operandi yang 
beraneka ragam sebagaimana dikutip dari Laporan Riset 
Tipologi PPATK Tahun 2019 sebagai berikut:  45

1.  Pencucian uang yang difasilitasi dengan korupsi 

Tindak pidana korupsi menjadi bagian penyokong 
terjadinya pencucian uang karena pada umumnya tindak 
pidana korupsi selalu berkaitan dengan jumlah uang 
yang besar, seperti penggelapan uang negara atau 
pemberian suap kepada penyelenggara negara atau 
penegak hukum. Hal tersebut dilakukan agar bisnis atau 
kegiatan yang bertentangan dengan hukum dapat 
berjalan dengan lancar karena mendapat dukungan dari 
penyelenggara negara sebagai pemangku kebijakan 
(politically exposed person). 

2.  Penukaran/konversi mata uang 

Tindakan pencucian uang salah satunya dilakukan 
dengan membantu penyelundupan ke yurisdiksi negara 
lain atau memanfaatkan kelemahan dari ketentuan 
pelaporan atas penukaran mata uang, misalnya dengan 
melakukan pembelian cek perjalanan. 

3. Pembawaan/penyelundupan uang tunai/mata uang (cash 
couriers/currency smuggling) 

Pencucian uang ser ingkal i di lakukan dengan 
menggunakan cara penyelundupan uang tunai/mata 
uang, sehingga perpindahan mata uang tidak diketahui 

 Asia/Pasific Group on Money Laundering. 2017. APG Yearly Typologies Report 45

2017. New South Wales: APG Secretariat dalam Laporan Riset Tipologi Tahun 2019 
PPATK, hlm. 2-3
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atau untuk mengindari kewajiban pelaporan transaksi 
tunai 

4. Penggunaan transfer kawat (wire transfer)/ akun rekening di 
bank luar negeri 

Pencucian uang dalam hal ini dilakukan dengan cara 
mentransfer dana secara elektronik antara lembaga teknis 
keuangan dan sering kali ke yurisdiksi lain untuk 
menghindari deteksi dari penegak hukum dan penyitaan 
aset. 

5. Trade based money laundering 

Pencucian uang ini menggunakan sistem perdagangan 
internasional, dengan cara melibatkan manipulasi faktur 
dan menggunakan jalur dan komoditas pembiayaan 
perdagangan untuk menghindari ketentuan transparansi 
keuangan. 

6. Penggunaan bank/bisnis di luar negeri (offshore banks/
businesses) 

Pencucian hanya dengan menggunakan jasa perbankan 
atau bisnis di luar negeri, termasuk penyedia layanan 
perusahaan yang terpercaya dengan tujuan untuk 
mengaburkan identitas orang yang mengendalikan dana 
dan untuk memindahkan uang jauh dari pengawasan 
otoritas domestik 

7. Penggunaan nama orang lain (nominee), wali amanat, anggota 
keluarga dan pihak ketiga 

Pencucian uang dengan menggunakan teknik ini sering 
kali digunakan untuk tujuan mengaburkan identitas 
orang-orang yang mengendalikan dana hasil kejahatan. 
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Misalnya dengan melakukan pembelian aset/barang-
barang mewah berupa properti atau barang-barang tidak 
bergerak dengan mengunakan nama kepemilikan orang 
lain (perantara) dan pihak keluarga (anak, istri, orang 
tua). 

Berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh PPATK 
tahun 2019 terdapat beberapa tipologi tindak pidana 
pencucian uang berdasarkan beberapa putusan pengadilan 
selama tahun 2017 sebagai berikut:  46

1. Pembelian aset menggunakan mata uang asing secara 
tunai dari pelaku tindak pidana untuk menyembunyikan 
atau menyamarkan aset dari hasil kejahatan; 

2. Pembelian aset dan barang-barang mewah berupa mobil, 
tanah, bangunan, atau properti dengan menggunakan 
nama sendiri; 

3. Dana ditransfer dulu ke rekening lain lalu ditransfer 
kembali ke rekening sumber (u-turn); 

4. Merenovasi atau merubah bentuk aset menjadi lebih 
bagus dan lebih produktif seperti menjadikan kos-kosan, 
kantor dan sebagainya dan hasilnya digunakan untuk 
keperluan pribadi; 

5. Uang hasil tindak pidana digunakan untuk melakukan 
tindak pidana lain yang bernilai ekonomis (judi) dengan 
tujuan untuk mendapatkan profit dari perputaran uang 
tersebut; 

 ibid, hlm. 446
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6. Pembawaan uang tunai ke luar negeri untuk ditukarkan 
lagi di penukaran mata uang asing di luar negeri; 

7. Penukaran dana hasil tindak pidana ke dalam mata uang 
asing; hawala banking; 

8. Uang-uang yang ditransfer ke rekening terdakwa 
digunakan dalam bisnis pengiriman uang tidak berizin, 
selanjutnya uang tersebut ditarik tunai, ditukarkan 
menjadi mata uang asing, dibawa keluar negeri, atau 
diberikan kepada seseorang secara tunai atau ditransfer; 

9. Penarikan tunai diikuti dengan transfer ke banyak 
rekening untuk mentransfer hasil judi online; 

10. Penggunaan rekening atas nama sendiri di banyak bank 
untuk menampung, mentransfer, mengalihkan dan 
melakukan transaksi hasil tindak pidana; 

11. Uang yang telah diserahkan kepada pihak lain secara 
tunai ditransfer kembali kepada pelaku (u-turn); 

12. Selain untuk memperluas usaha, hasil pencairan kredit 
dan jual beli sertifikat tanah curian digunakan untuk 
membayar hutang lain, ditarik tunai, transfer ke bank 
lain, dan diberikan kepada pihak yang membantu 
penipuan; 

13. Menerima hasil tindak pidana di rekening atas nama 
sendiri. 

G. TINDAK PIDANA ASAL DALAM PENCUCIAN UANG 
Tindak pidana pencucian uang bukan tindak pidana 

yang berdiri sendiri, melainkan terkait dengan tindak 

97



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

pidana lain yang menjadi sumber penghasil harta 
kekayaannya, meskipun dalam penindakan tindak pidana 
pencucian uang dapat dilakukan tanpa harus menunggu 
dibuktikan mengenai tindak pidana asalnya. Artinya, tidak 
akan mungkin ada harta kekayaan yang dicuci tanpa adanya 
kejahatan yang menjadi penyebab timbulnya harta kekayaan 
tersebut. 

Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan 
26 jenis tindak pidana pokok yang menimbulkan pencucian 
uang sebagai berikut:  47

a.  Tindak Pidana Korupsi 

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu jenis 
kejahatan yang terkait dengan jumlah uang yang besar dan 
melibatkan penyelenggara negara, penegak hukum, 
pengusaha atau masyarakat pada umumnya. Tindak pidana 
korupsi diatur dalam UU Nomor 31 Tahun 1999 
sebagaimana diubah melalui UU Nomor 20 Tahun 2001. 
Berdasarkan undang-undang tersebut dijelaskan bahwa 
tindak pidana korupsi mencakup beberapa klasifikasi 
perbuatan, antara lain: perbuatan memperkaya diri sendiri 
atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara atau 
perekenomian negara, menyalahgunakan kewenangan, 
kesempatan, atau jabatan yang dapat merugikan keuangan 
negara, penyuapan pegawai negeri atau penyelenggara 
negara, penyuapan hakim, penggelapan dalam jabatan, dan 
perbuatan-perbuatan lainnya yang dilarang dalam undang-
undang pemberantasan tindak pidana korupsi. 

 Lasil Riset Tipologi PPATK, ibid, hlm 16-2347
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b.  Tindak Pidana Penyuapan 

Tindak pidana penyuapan merupakan kategori tindak 
pidana korupsi jika penyuapan ditujukan terhadap 
penyelenggara negara atau penegak hukum. Selain itu, 
tindak pidana penyuapan juga diatur secara tersendiri 
dalam UU Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana 
Suap. Tindak pidana suap menurut UU Nomor 11 Tahun 
1980 rumusannya yaitu barang siapa memberi atau 
menjanjikan sesuatu kepada seseorang dengan maksud 
untuk membujuk supaya orang itu berbuat sesuatu atau 
tidak berbuat sesuatu dalam tugasnya, yang berlawanan 
dengan kewenangan atau kewajibannya yang menyangkut 
kepentingan umum. 

c.  Tindak Pidana Narkotika 

Salah satu kejahatan yang menjadi sumber terbesar 
dalam munculnya pencucian uang adalah tindak pidana 
narkotika karena perdagangan gelap narkotika melibatkan 
transaksi keuangan dalam jumlah yang sangat besar, bahkan 
bisa dikatakan terbesar dalam urutan kejahatan yang 
menjadi sumber munculnya pencucian uang. Tindak pidana 
narkotika diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 yang 
mencakup tindak pidana narkotika golongan I, narkotika 
golongan II, narkotika golongan III, prekursor narkotika 
serta tindak pidana lainnya yang terkait dengan narkotika. 
Kejahatan narkotika meliputi tahap produksi, distribusi 
sampai pada tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan 
narkotika.  
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d.  Tindak Pidana Psikotropika 

Tindak pidana psikotropika merupakan tindak pidana 
yang berkaitan dengan suatu zat atau obat, baik alamiah 
maupun sintetis yang tidak termasuk ke dalam golongan 
narkotika, yang berkhasiat psikoatif melalui pangaruh 
selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan 
perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Tindak 
pidana psikotropika diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 
yang meliputi tindak pidana psikotropika golongan I, 
psikotropika golongan II, psikotropika golongan III, 
psikotropika golongan IV serta tindak pidana lain yang 
terkait dengan psikotropika. Akan tetapi, berdasarkan 
ketentuan Pasal 153 huruf b UU Nomor 35 Tahun 2009 
tentang Narkotika, ketentuan mengenai psikotropika 
golongan I dan golongan II telah dipindahkan menjadi 
narkotika golongan I. Oleh karena itu, ketentuan pidana 
terkait psikotropika golongan I dan psikotropika golongan II 
dalam UU Nomor 5 Tahun 1997 sudah tidak berlaku lagi. 
Pengaturan tindak pidana psikotropika mengatur 
pelanggaran mulai dari tahap produksi, distrubusi sampai 
pada tahap pemanfaatan dan penyalahgunaan psikotropika. 

e.  Tindak Pidana Penyelundupan Tenaga Kerja 

Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja 
merupakan salah satu kejahatan yang dapat menghasilkan 
uang dalam jumlah besar karena pada umumnya dilakukan 
dengan melibatkan dua atau bahkan beberapa negara. 
Tindak pidana penyelundupan tenaga kerja diatur dalam 
Bab XIII Pasal 102 sampai dengan 104 UU Nomor 39 Tahun 
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2004 tentang Penempatan dan Perlidungan Tenaga Kerja 
Indonesia di Luar Negeri terkait dengan penempatan TKI di 
luar negeri yang tidak sesuai dengan ketentuan, misalnya 
penempatan TKI tanpa izin, penempatan calon TKI pada 
tempat pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai 
kemanusiaan dan norma kesusilaan, memperlakukan calon 
TKI secara tidak wajar dan tidak manusiawi, serta bentuk-
bentuk tindak pidana lainnya yang terkait dengan TKI. 

f.  Tindak Pidana Penyelundupan Migran 

Menurut Pasal 1 angka 32 UU Nomor 6 Tahun 2011 
tentang Keimigrasian menyebutkan bahwa penyelundupan 
manusia adalah perbuatan yang bertujuan mencari 
keuntungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, 
untuk diri sendiri atau untuk orang lain yang membawa 
seseorang atau kelompok orang, baik secara terorganisasi 
maupun tidak terorganisasi, atau memerintahkan orang lain 
untuk membawa seseorang atau kelompok orang, baik 
secara terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak 
memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia 
atau ke luar wilayah Indonesia dan/atau masuk wilayah 
negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak untuk 
memasuki wilayah tersebut secara sah, baik dengan 
menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau 
tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui 
pemeriksaan imigrasi maupun tidak. Sedangkan, tindak 
pidana penyelundupan migran diatur dalam Pasal 120 yaitu 
perbuatan yang bertujuan mencari keuntungan, baik secara 
langsung maupun tidak langsung, untuk diri sendiri atau 
untuk orang lain dengan membawa seseorang atau 
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kelompok orang, baik secara terorganisasi maupun tidak 
terorganisasi, atau memerintahkan orang lain untuk 
membawa seseorang atau kelompok orang, baik secara 
terorganisasi maupun tidak terorganisasi, yang tidak 
memiliki hak secara sah untuk memasuki wilayah Indonesia 
atau ke luar dari wilayah Indonesia dan/atau masuk 
wilayah negara lain yang orang tersebut tidak memiliki hak 
untuk memasuki wilayah tersebut secarah sah, baik dengan 
menggunakan dokumen sah maupun dokumen palsu, atau 
tanpa menggunakan dokumen perjalanan, baik melalui 
pemeriksaan imigrasi maupun tidak. 

g.  Tindak Pidana di Bidang Perbankan 

Tindak pidana perbankan adalah tindak pidana yang 
menyangkut segala sesuatu tentang bank, mencakup 
kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam 
melaksanakan kegiatan usahanya. Ruang lingkup tindak 
pidana perbankan dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 jo UU 
Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan cukup luas karena 
mencakup tindak pidana yang dilakukan oleh direksi, 
komisaris, pemegang saham, pihak terafiliasi, tindakan 
menghimpun simpanan tanpa izin, pelanggaran kewajiban 
penyampaian neraca dan perhitungan laba rugi, tindak 
pidana rahasia bank, dan tindak pidana lainnya terkait 
perbankan. 

h.  Tindak Pidana di Bidang Pasar Modal 

Tindak pidana pasar modal adalah tindak pidana yang 
yang terkait dengan aktivitas pasar modal dalam hal 
penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan 
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publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, 
serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. 
Tindak pidana di bidang pasar modal berdasarkan UU 
Nomor 8 Tahun 1995 mencakup perbuatan melakukan 
kegiatan di pasar modal tanpa izin, menipu atau merugikan 
pihak lain, memalsukan catatan, dan perbuatan-perbuatan 
lain yang bertentangan dangan ketentuan dalam UU tentang 
Pasar Modal. 

i.  Tindak Pidana di Bidang Perasuransian 

Tindak pidana di bidang perasuransian adalah tindak 
pidana dalam ruang lingkup usaha asuransi yang 
menyangkut segala usaha jasa pertanggungan atau 
pengelolaan risiko, pertanggungan ulang risiko, pemasaran 
dan distribusi produk asuransi atau produk asuransi 
syariah, konsultasi dan keperantaraan asuransi, asuransi 
syariah, reasuransi, atau reasuransi syariah, atau penilaian 
kerugian asuransi atau asuransi syariah. Tindak pidana 
perasuransian dalam UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang 
Perasuransian mencakup terhadap pelaku kegiatan usaha 
perasuransian tanpa izin usaha, penggelapan premi asuransi 
dan pemalsuan dokumen perusahaan asuransi. 

j.  Tindak Pidana Kepabeanan 

Tindak pidana kepabeanan adalah tindak pidana yang 
terkait dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan 
pengawasan atas lalu lintas barang yang masuk atau keluar 
daerah pabean serta pemungutan bea masuk dan bea keluar. 
Tindak pidana kepabeanan berdasarkan UU Nomor 10 
Tahun 1995 jo UU Nomor 17 Tahun 2006 tentang  
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Kepabeanan merupakan perbuatan/tindakan dalam bentuk 
mengimpor atau mengekspor atau mencoba mengimpor 
atau mengekspor barang tanpa mengindahkan ketentuan 
sebagaimana yang diatur dalam UU tentang Kepabeanan. 
Tindak pidana kepabeanan disebut juga sebagai tindak 
pidana penyelundupan barang. 

k.  Tindak Pidana Cukai 

Tindak pidana cukai adalah tindak pidana yang 
berkaitan dengan pungutan negara yang dikenakan 
terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat atau 
karakteristik tertentu misalnya konsumsinya perlu 
dikendal ikan, peredarannya perlu diawasi atau 
pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif. Barang-
barang yang dikenakan cukai dalam UU Nomor 11 Tahun 
1995 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 
2007 tentang Cukai antara lain rokok dan minuman 
beralkohol. Tindak pidana cukai mencakup perbuatan 
memproduksi atau mendistribusikan barang-barang yang 
kena cukai dengan tidak mengikuti ketentuan yang telah 
ditentukan dalam UU tentang Cukai. 

l.  Tindak Pidana Perdagangan Orang 

Tindak pidana perdagangan orang adalah tindak 
pidana yang berkaitan dengan perbuatan dalam hal 
perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, 
pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman 
kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, 
pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau 
posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau 
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manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang 
memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang 
dilakukan di dalam negara maupun antarnegara, untuk 
tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksploitasi. 
Ketentuan pidana dalam UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang diatur 
dalam dua kategori yaitu Tindak Pidana Perdagangan Orang 
sebagaimana ditentukan dalam Bab II dan Tindak Pidana 
Lain yang Berkaitan Dengan Tindak Pidana Perdagangan 
Orang  sebagaimana ditentukan dalam Bab III.  

m.  Tindak Pidana Perdagangan Senjata Gelap 

Tindak pidana perdagangan senjata gelap diatur 
dalam UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah 
Ordonnantie Tijdelijke BijzondereStrafbepalingen (Staatsblad 
1948: 17) dan UU Nomor 8 Tahun 1948 tentang Pendaftaran 
dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api. Perbuatan yang 
dapat dipidana adalah tanpa hak memasukkan ke Indonesia, 
membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan 
atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, 
mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam 
miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, 
mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu 
senjata api, amunisi atau sesuatu bahan peledak. 

n.  Tindak Pidana Terorisme 

Tindak pidana terorisme adalah tindak pidana yang 
dilakukan dengan menggunakan kekerasan atau ancaman 
kekerasan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut 
secara meluas, yang dapat menimbulkan korban yang 
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bersifat masal dan atau menimbulkan kerusakan atau 
kehancuran terhadap objek-objek vital yang strategis, 
lingkungan hidup, fasilitas publik atau fasilitas internasional 
dengan motif politik, ideologi, atau gangguan keamanan. 
Tindak pidana terorisme diatur dalam UU Nomor 15 Tahun 
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU 
Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Terorisme, menjadi Undang-Undang. Berdasarkan ketentuan 
Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010, harta kekayaan 
yang diketahui atau patut diduga akan digunakan dan/atau 
digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk 
kegiatan terorisme, organisasi terorisme, organisasi teroris, 
atau teroris perseorangan disamakan sebagai hasil tindak 
pidana terorisme. Oleh karena itu, tindak pidana pendanaan 
terorisme yang diatur dalam UU Nomor 9 Tahun 2013 
tentang Pendanaan Terorisme juga termasuk dalam kategori 
tindak pidana asal dalam pencucian uang. 

o.  Tindak Pidana Penculikan 

Tindak pidana penculikan diatur dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 328 KUHP 
menyatakan bahwa barang siapa melarikan orang dari 
tempat kediamannya atau tempat tinggalnya sementara, 
dengan maksud melawan hak akan membawa orang itu di 
bawah kekuasaan sendiri atau di bawah kekuasaan orang 
lain atau menjadikan dia jatuh terlantar, dihukum karena 
melarikan (menculik) orang dengan hukuman penjara 
paling lama 12 (dua belas) tahun. Tindak pidana penculikan 
menjadi bagian dalam tindak pidana asal bagi pencucian 
uang karena pada umumnya penculikan dilakukan dengan 
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tujuan memperdagangkan atau menyelundupkan ke luar 
negeri untuk mendapatkan sejumlah uang. 

p.  Tindak Pidana Pencurian 

Tindak pidana pencurian yang dilakukan secara 
terorganisir oleh sekelompok mafia dapat menghasilkan 
jumlah uang yang besar. Tindak pidana pencurian diatur 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 
362-365. Menurut ketentuan Pasal 362 KUHP rumusan 
umum delik pencurian adalah barang siapa mengambil 
sesuatu barang, yang sama sekali atau sebagai termasuk 
kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki 
barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian 
dengan pidana penjara paling lama 5 (lima tahun). 

q.  Tindak Pidana Penggelapan 

Sama halnya dengan tindak pidana pencurian, 
penggelapan juga seringkali menjadi modus para pelaku 
kejahatan untuk mengumpulkan uang dalam jumlah yang 
besar. Tindak pidana penggelapan diatur dalam KUHP Pasal 
372-375. Menurut ketentuan Pasal 372 KUHP rumusan unsur 
penggelapan adalah barang siapa dengan sengaja memiliki 
dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau 
sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu 
ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dihukum 
karena penggelapan dengan hukuman penjara paling lama 4 
(empat) tahun. 
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r.  Tindak Pidana Penipuan 

Penggelapan dengan penipuan memiliki banyak 
persamaan karena keduanya berada dalam ruang lingkup 
kejahatan terhadap harta benda. Tindak pidana penipuan 
diatur dalam Pasal 378-380 KUHP. Menurut ketentuan Pasal 
378, rumusan unsur tindak pidana penipuan adalah barang 
siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri 
atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai 
nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu 
muslihat, maupun dengan rangkaian perkataan bohong, 
membujuk orang supaya memberi sesuatu barang, membuat 
hutang atau menghapuskan piutang, dihukum karena 
penipuan dengan hukuman penjara paling lama 4 (empat) 
tahun. 

s.  Tindak Pidana Pemalsuan Uang 

Tindak pidana pemalsuan uang diatur dalam KUHP 
yaitu pada Bab X tentang Pemalsuan Uang dan Uang Kertas 
dalam Pasal 244 sampai dengan Pasal 251 serta UU Nomor 7 
Tahun 2011 tentang Mata Uang. Menurut Ketentuan 
Penutup Pasal 45 UU tentang Mata Uang bahwa ketentuan 
dalam KUHP terkait dengan pemalsuan mata uang tetap 
berlaku sepanjang tindak bertentangan dengan UU tersebut. 
UU Nomor 7 Tahu. 2011 merupakan lex specialis dalam 
menangani tindak pidana terhadap uang rupiah, sedangkan 
KUHP menjadi peraturan lex generalis. 
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t.  Tindak Pidana Perjudian 

Tindak pidana perjudian adalah suatu perbuatan yang 
mengandung pertaruhan dalam bentuk sejumlah uang di 
mana yang menang mendapat uang taruhan atau dengan 
kata lain beraifat adu nasib, sebagai bentuk permainan yang 
mengandung untung-untungan. Tindak pidana perjudian 
diatur dalam Pasal 303 KUHP menyebutkan bahwa dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun 8 
(delapan) bulan barang siapa yang melakukan perjudian 
sebagai mata pencaharian, memberi kesempatan perjudian 
atau turut serta dalam perusahaan perjudian. Melalui UU 
Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, beberapa 
ancaman pidana perjudian dalam KUHP dinaikkan menjadi 
lebih tinggi. 

u.  Tindak Pidana Prostitusi 

Tindak pidana prostitusi merupakan tindak pidana 
dibidang perdagangan sex dan segala bentuk dan 
macamnya yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan 
asusila (pelacuran). Tindak pidana prostitusi diatur dalam 
KUHP Pasal 296 jo Pasal 506. Tindak pidana prostitusi juga 
tercakup dalam ketentuan pidana menurut UU Nomor 21 
Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang sebagaimana uraian dalam huruf l, 
apabila perdagangan orang tersebut bertujuan untuk 
kegiatan prostitusi. 
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v.  Tindak Pidana di Bidang Perpajakan 

Tindak pidana perpajakan adalah tindak pidana yang 
berkaitan dengan kewajiban dalam pembayaran pajak. 
Ketentuan tentang perpajakan diatur dalam UU Nomor 28 
Tahun 2007 Perubahan Ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Tindak 
pidana di bidang perpajakan mencakup perbuatan tidak 
menyampaikan surat pemberitahuan, menyampaikan surat 
pemberitahuan, tetapi isinya tidak benar atau tidak lengkap, 
tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP, tidak 
menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut 
sehingga menimbulkan kerugian pada pendapatan negara, 
dan perbuatan lainnya yang terkait dengan perpajakan. 

w.  Tindak Pidana di Bidang Kehutanan 

Salah satu kejahatan yang menghasilkan perolehan 
uang dalam jumlah besar adalah illegal logging sehingga 
kejahatan tersebut menjadi salah satu kejahatan yang 
dikategorikan sebagai sumber bagi tindakan pencucian 
uang. Tindak pidana kehutanan adalah "perbuatan 
melanggar ketentuan Undang Undang Nomor 41 Tahun 
1999 tentang Kehutanan atau Undang Undang Nomor 18 
Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Perusakan Hutan (P3H) dengan ancaman sanksi pidana bagi 
barangsiapa yang secara melawan hukum atau 
melanggarnya. Tindak pidana di bidang kehutanan 
mencakup perbuatan merambah kawasan hutan, melakukan 
penebangan pohon secara ilegal, membakar hutan, 
memungut hasil hutan tanpa izin, mengangkut hasil hutan 
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tanpa dokumen yang sah, mengangkut tumbuh-tumbuhan 
dan satwa liar yang dilindungi undang-undang dan 
perbuatan lainnya yang terkait dengan kehutanan. Khusus 
untuk perusakan hutan diatur dalam undang-undang 
tersendiri, yaitu UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. 

x.  Tindak Pidana di Bidang Lingkungan Hidup 

Tindak pidana di bidang lingkungan hidup diatur 
dalam UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan 
Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencakup perbuatan 
mengakibatkan dilampauinya kriteria baku kerusakan 
lingkungan hidup, mengedarkan produk rekayasa genetik 
ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan 
peraturan perundang-undangan, pengelolaan limbah B3 
tanpa izin, melakukan dumping limbah ke media 
lingkungan hidup tanpa izin, pembakaran lahan, melakukan 
usaha tanpa izin lingkungan dan perbuatan lainnya yang 
dapat mengancam kelestarian lingkungan hidup.  

y.  Tindak Pidana di Bidang Kelautan dan Perikanan 

Pencurian ikan secara besar-besaran merupakan tindak 
pidana yang dapat menghasilkan keuntungan finansial yang 
sangat besar, sehingga dikategorikan sebagai sumber 
pemasukan ilegal bagi pelaku pencucian uang. Tindak 
pidana di bidang kelautan dan perikanan diatur dalam UU 
Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 
Tahun 2004 tentang Perikanan. Bentuk tindak pidananya 
antara lain: penggunaan alat penangkap ikan yang 
menganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan, 
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pengoperasian kapal penangkap ikan tanpa memiliki izin, 
pemalsuan izin usaha perikanan, dan perbuatan lainnya 
yang terkait dengan bidang perikanan dan kelautan. 

z.  Tindak Pidana lain yang diancam dengan pidana 
penjara 4 (empat) tahun atau lebih 

Tindak pidana dalam ketentuan ini tidak disebutkan 
secara jelas, melainkan setiap jenis tindak pidana selain dari 
kejahatan sebagaimana yang sudah disebutkan dari huruf 
(a) sampai dengan huruf (y) di atas yang ancaman 
pidananya berupa pidana penjara minimal 4 (empat) tahun 
atau lebih merupakan kategori tindak pidana asal bagi 
tindak pidana pencucian uang. Ketentuan ini merupakan 
amanat dari International Convention Against Transnational 
Organized Crimes 2000 (Palermo Convention). Konvensi ini 
mewajibkan negara yang sudah meratifikasi untuk 
mengkriminalisasi money laundering yang meliputi seluruh 
tindak pidana berat (serious crime). Tindak pidana berat 
diartikan dengan tindak pidana yang diancam dengan 
hukuman minimal empat tahun. 

H. KEKOSONGAN HUKUM DALAM PASAL 67 AYAT (2) UU 
NOMOR 8 TAHUN 2010 

Dalam proses penyidikan tindak pidana pencucian 
uang sangat mungkin terjadi seorang pelaku kejahatan yang 
memiliki harta kekayaan dalam sebuah rekening atau dalam 
sistem keuangan perbankan adalah hasil dari tindakan 
kejahatan, ketika terdeteksi oleh PPATK si pelaku kemudian 
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menghilang atau tidak mau muncul untuk mengakui harta 
kekayaan tersebut karena jika ia muncul artinya sama 
dengan menyerahkan diri untuk ditangkap oleh petugas 
penegak hukum, sehingga si pelaku lebih memilih untuk 
membiarkan harta kekayaannya disita. Sedangkan, bagi 
penegak hukum sendiri ia tidak dapat merampas harta 
kekayaan tersebut tanpa adanya kepastian hukum mengenai 
status harta kekayaan tersebut atas dasar putusan 
pengadilan. Oleh karena itu Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 
Tahun 2010 memberikan aturan bahwa penentuan status 
harta kekayaan tersebut dilakukan melalui putusan 
pengadilan berdasarkan permohonan yang diajukan oleh 
penyidik. 

UU Nomor 8 Tahun 2010 mengatur bahwa dalam hal 
terdapat harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak 
pidana, namun pelakunya tidak ditemukan, maka penyidik 
dapat mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan 
ke pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) 
UU Nomor 8 Tahun 2010. Ketentuan tersebut sebagai akibat 
dari mekanisme penghentian sementara transaksi dalam Bab 
VII yang secara lengkap berbunyi sebagai berikut: 

Pasal 64 

(1) PPATK melakukan pemeriksaan terhadap transaksi 
keuangan mencurigakan terkait dengan adanya indikasi 
tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain. 

(2) Dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana 
pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK 
menyerahkan hasil pemeriksaan kepada penyidik untuk 
dilakukan penyidikan. 
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(3) Dalam melaksanakan penyidikan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2), penyidik melakukan koordinasi dengan 
PPATK. 

Pasal 65 

(1) PPATK dapat meminta penyedia jasa keuangan untuk 
menghentikan sementara seluruh atau sebagian transaksi 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i. 

(2) Dalam hal penyedia jasa keuangan memenuhi 
permintaan PPATK sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), pelaksanaan penghentian sementara dicatat dalam 
berita acara penghentian sementara transaksi. 

Pasal 66 

(1) Penghentian sementara transaksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam waktu 
paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima berita 
acara penghentian sementara transaksi. 

(2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara 
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk 
melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan 
disampaikan kepada penyidik. 

Pasal 67 

(1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang 
mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari 
sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK 
menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui 
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana 
tersebut kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. 
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(2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana 
tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, 
penyidik dapat mengajukan permohonan kepada 
pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan 
tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada 
yang berhak. 

(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 

Ketentuan Pasal 67 ayat (2) di atas memberikan 
kewenangan baru kepada pengadilan untuk menentukan 
status harta kekayaan yang diduga sebagai hasil dari tindak 
pidana apakah menjadi aset negara atau dikembalikan 
kepada yang berhak. Setiap kewenangan baru yang 
diberikan undang-undang seharusnya dilengkapi dengan 
instrumen hukum acara yang jelas, sehingga hakim tidak 
bingung jika ada permohonan yang diajukan kepadanya 
terkait dengan pelaksanaan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 
Tahun 2010 tersebut.  

Untuk mengantisipasi hambatan dalam proses 
peradilan, Mahkamah Agung mengisi kekosongan itu 
dengan menerbitkan Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang 
Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam 
Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain. 

Kewenangan Mahkamah Agung dalam menerbitkan 
peraturan didasarkan pada ketentuan Pasal 79 UU Nomor 
14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah 
diubah beberapa kali yang terakhir oleh UU Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Mahkamah Agung yang berbunyi sebagai 
berikut: 
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“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal 
yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan 
apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam 
Undang-undang ini.”  

Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan 
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana 
Lain terdiri dari 4 bab dan 25 pasal yang susunannya sebagai 
berikut: 

Bab I tentang Ruang Lingkup 

Bab I ini hanya terdiri dari satu pasal yang mengatur 
tentang kewenangan penyidik untuk mengajukan 
permohonan penanganan harta kekayaan yang diduga 
sebagai hasil dari tindak pidana ke pengadilan 
berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 
Tahun 2010. 

Bab II tentang Permohonan Penanganan Harta Kekayaan 

Bab II terdiri dari 3 pasal yang memuat persyaratan 
pengajuan permohonan, mekanisme pengajuan 
p e r m o h o n a n d a n m e k a n i s m e p e m e r i k s a a n 
kelengkapan syarat permohonan. 

Bab III tentang Hukum Acara 

Bab ini mengatur tentang prosedur hukum acara 
pemeriksaan permohonan harta kekayaan sejak 
diterima oleh pengadilan hingga putusan, baik dalam 
tahap pemeriksaan permohonan, maupun dalam tahap 

116



Tata Cara PenangananAset Hasil Tindak Pidana  

keberatan. Bab tersebut diuraikan menjadi tiga bagian 
sebagai berikut: 

• Bagian Kesatu mengatur tentang Wewenang 
Pengadilan Untuk Mengadili 

• Bagian Kedua mengatur tentang Pengumuman 
Permohonan Penanganan Harta Kekayaan 

• Bagian Ketiga mengatur tentang Pemeriksaan 
Permohonan Penanganan Harta Kekayaan yang 
terdiri dari 3 paragraf sebagai berikut: 

1. Paragraf 1 mengatur tentang Pemeriksaan 
Permohonan Penanganan Harta Kekayaan 
Dalam Hal Tidak Terdapat Keberatan 

2. Paragraf 2 mengatur tentang Keberatan 
Terhadap Putusan Permohonan Penanganan 
Harta Kekayaan Yang Diajukan Setelah Putusan 
Diucapkan 

3. P a r a g r a f 3 P e m e r i k s a a n P e r m o h o n a n 
Penanganan Harta Kekayaan Dalam Hal 
Terdapat Keberatan 

Bab IV tentang Ketentuan Penutup. 

Bab ini terdiri dari dua pasal, meliputi ketentuan 
tentang keberlakuan hukum acara pidana pada 
umumnya yang tetap berlaku sepanjang tidak diatur 
secara khusus dalam Perma tersebut dan tentang 
ketentuan berlakunya Perma sejak diundangkan. 
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Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk membuat peraturan dalam 
rangka membantu kelancaran penyelenggraan peradilan dan pengaturan 
organisasi bagi badan peradilan di bawahnya sebagai bagian dari 
kewenangan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 24A UUD NRI 
Tahun 1945 amandemen ketiga. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung 
kedudukannya di bawah undang-undang, namun karena sifat yang 
diaturnya berkaitan dengan hukum acara dalam proses penyelenggaraan 
peradilan sehingga memiliki esensi yang sangat penting.
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BAGIAN 
KEDUA 

EKSISTENSI PERATURAN 
MAHKAMAH AGUNG (PERMA) 

DALAM MENGISI 
KEKOSONGAN HUKUM ACARA 

A. DASAR KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG DALAM 
MENERBITKAN PERMA 

Disebutkan dalam Pasal 24 A ayat (1) UUD NRI Tahun 
1945 hasil amandemen ketiga bahwa Mahkamah Agung 
berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang 
terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang 
lainnya yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan 
lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan di atas salah 
satunya adalah kewenangan yang ditentukan dalam Pasal 79 
UU Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah 
beberapa kali yang terakhir oleh UU Nomor 3 Tahun 2009 
tentang Mahkamah Agung (UU Mahkamah Agung) yang 
berbunyi sebagai berikut: 
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“Mahkamah Agung dapat mengatur lebih lanjut hal-hal 
yang diperlukan bagi kelancaran penyelenggaraan peradilan 
apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam 
undang-undang ini”.  

Ketentuan Pasal 79 di atas menjadi dasar kewenangan 
bagi Mahkamah Agung untuk mengisi kekosongan hukum 
acara dalam undang-undang terkait dengan penyelenggraan 
peradilan. Penggunaan istilah penyelenggraan peradilan 
dalam proses penegakan hukum mengandung dua makna 
yaitu: 

Pertama, istilah peradilan dalam arti sempit yaitu sebagai 
proses tata laksana yang terjadi di pengadilan mulai 
dari pendaftaran perkara atau pelimpahan perkara 
sampai suatu perkara diputuskan atau ditetapkan 
(bagi perkara yang termasuk dalam kategori 
voluntair).  

Kedua, istilah peradilan dalam arti luas yaitu keseluruhan 
proses mulai dari tingkat penyidikan, penuntutan 
hingga pemeriksaan sidang di pengadilan, yang 
masih dalam ruang lingkup proses penegakan 
hukum. Hal tersebut sebagaimana dinyatakan 
dalam beberapa undang-undang, misalnya UU 
Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 
Pidana Anak yang bukan hanya mengatur proses 
penyelenggraan sidang di pengadilan, melainkan 
termasuk juga proses penyidikan dan penuntutan.  

Ada tiga hal yang menarik untuk dicermati dari 
ketentuan Pasal 79 UU Mahkamah Agung dan 
penjelasannya tersebut sebagai berikut: 
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Pertama, terkait dengan batasan materi Perma. Batasan ini 
dapat dilihat dari tujuan pembentukan UU Mahkamah 
Agung dalam memberi kewenangan membuat 
peraturan. Materi Perma adalah materi yang belum 
d i a t u r d a l a m u n d a n g - u n d a n g . N o r m a i n i 
menunjukkan pentingnya kedudukan Perma.  

Kedua, ruang lingkup pengaturan Perma sebatas pada 
penyelenggaraan peradilan yang berkaitan dengan 
hukum acara peradilan. Pembentuk undang-undang 
sudah memberikan rambu-rambu agar materi Perma 
tidak mengambil materi yang seharusnya menjadi 
materi undang-undang yaitu terkait hukum acara  
secara keseluruhan.  

Ketiga, Penjelasan Pasal 79 pada paragraf kedua antara lain 
menyebutkan bahwa peraturan yang dikeluarkan oleh 
MA dibedakan dengan peraturan yang dibentuk oleh 
pembentuk undang-undang. MA juga tidak dapat 
mencampuri dan melampaui pengaturan hak dan 
kewajiban warga negara.  48

Untuk lebih memberikan kejelasan tentang hal itu 
perlu kita simak Penjelasan Pasal 79 UU Mahkamah Agung 
di atas yang berbunyi sebagai berikut: 

“Apabila dalam jalannya peradilan terdapat kekurangan 
atau kekosongan hukum dalam suatu hal, Mahkamah 
Agung berwenang membuat peraturan sebagai pelengkap 
untuk mengisi kekurangan atau kekosongan tadi. Dengan 

 Nur Solihin, Mencermati Pembentukan Peraturan Mahkamah Agung, Jurnal 48

RechtsVinding, Media Pembinaan Hukum Nasional, 9 Pebruari 2017, hlm. 2
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undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang 
menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu 
soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang 
ini. Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang 
disusun oleh pembentuk undang-undang. Penyelenggaraan 
peradilan yang dimaksudkan undang-undang ini hanya 
merupakan bagian dari hukum acara secara keseluruhan. 
Dengan demikian Mahkamah Agung tidak akan 
mencampuri dan melampaui pengaturan tentang hak dan 
kewajiban warga negara pada umumnya dan tidak pula 
mengatur sifat, kekuatan, alat pembuktian serta 
penilaiannya atau pun pembagian beban pembuktian” 

Jika diuraikan ketentuan Pasal 79 UU Mahkamah 
Agung beserta penjelasannya di atas, maka ruang lingkup 
pengaturan Perma sebagai instrumen hukum yang dibuat 
oleh Mahkamah Agung mengandung substansi norma 
sebagai berikut: 

1. Perma dibuat untuk tujuan kelancaran penyelenggaraan 
peradilan; 

2. Perma dibuat apabila terdapat hal-hal yang belum cukup 
daitur dalam undang-undang; 

3. Perma dibuat apabila dalam jalannya peradilan terdapat 
kekuarangan atau kekosongan hukum; 

4. Perma merupakan pelengkap untuk mengisi kekurangan 
atau kekosongan hukum; 

5. Perma berisi tentang cara penyelesaian suatu soal yang 
belum atau tidak diatur dalam undang-undang; 
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6. Perma dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh 
pembentuk undang-undang; 

7. Perma hanya merupakan bagian dari hukum acara secara 
keseluruhan; 

8. Perma yang dibuat tidak boleh mencampuri dan 
melampaui pengaturan tentang hak dan kewajiban warga 
negara pada umumnya dan tidak pula mengatur sifat, 
kekuatan alat pembuktian serta penilaiannya. 

Berdasarkan uraian Penjelasan Pasal 79 UU 
Mahkamah Agung tersebut, dapat dimaknai bahwa 
kewenangan Mahkamah Agung untuk membentuk 
peraturan terkait dengan proses penyelenggaraan peradilan 
dalam arti proses penyelesaian perkara tidak termasuk 
dalam pengertian proses penyidikan dan penuntutan karena 
dalam penjelasan di atas disebutkan bahwa:  

“Dengan undang-undang ini Mahkamah Agung berwenang 
menentukan pengaturan tentang cara penyelesaian suatu 
soal yang belum atau tidak diatur dalam undang-undang 
ini”  

Frasa “tentang penyelesaian suatu soal” berada dalam 
konteks penyelesaian suatu perkara, selain itu dalam 
penjelasan tersebut juga telah dinyatakan secara tegas 
bahwa “Dalam hal ini peraturan yang dikeluarkan oleh 
Mahkamah Agung dibedakan dengan peraturan yang disusun oleh 
pembentuk undang-undang.” Artinya, bahwa peraturan 
Mahkamah Agung tidak bisa mengatur secara luas termasuk 
keseluruhan dari proses criminal justice system, melainkan 
hanya dalam konteks penyelenggaraan peradilan (proses 
penyelesaian perkara di pengadilan). 
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Dalam frasa berikutnya pembentuk undang-undang 
juga menentukan bahwa “Penyelenggaraan peradilan yang 
dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian dari 
hukum acara secara keseluruhan.” Berdasarkan ketentuan 
tersebut, maka Mahkamah Agung hanya diberikan 
kewenangan untuk mengisi dan melengkapi kekurangan 
dalam hukum acara yang sifat pengaturannya tidak 
menyeluruh, artinya tidak mereduksi keseluruhan dari 
hukum acara yang berlaku, melainkan hanya mengisi 
kekosongan yang ada, dalam arti bahwa hukum acara yang 
diatur oleh undang-undang tetap berlaku. Selain itu, frasa 
“hanya bagian dari hukum acara secara keseluruhan” 
mengandung makna bahwa Mahkamah Agung hanya 
mengatur tentang hukum acara dalam proses persidangan di 
pengadilan. 

Namun, perlu diingat bahwa bukan berarti oleh 
k a re n a P e r m a h a n y a m e n g a t u r t e n t a n g p ro s e s 
penyelenggraan peradilan, lalu dimaknai penyidik dan 
penuntut unum tidak terikat pada ketentuan Perma. 
Pandangan tersebut jelas keliru, siapapun tetap tunduk dan 
terikat kepada ketentuan Perma karena Perma dibuat dan 
diundang sesuai mekanisme pembentukan peraturan 
perundang-undangan, sehingga mengandung kekuatan 
yang mengikat bagi semua warga negara sepanjang sedang 
menghadapi proses berperkara. Oleh karena itu, baik 
penyidik, maupun penuntut umum ketika sedang menjalani 
proses berperkara, maka wajib tunduk dan terikat kepada 
Perma sebagai bagian dari peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 
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Dalam konteks pembahasan lain seringkali Mahkamah 
Agung dipertanyakan terkait dengan beberapa ketentuan 
Perma yang dipandang oleh sebagian kalangan menabrak 
ketentuan undang-undang hukum acara yang ada, seperti 
Perma Nomor 2 Tahun 2015 jo Perma Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Perma 
Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan 
Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi, Perma Nomor 1 
Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan 
Secara Elektronik dan beberapa Perma lainnya. 

Sesungguhnya, meskipun beberapa Perma tersebut 
memiliki mekanisme acara baru, namun tidak boleh 
dimaknai telah mereduksi proses beracara pada umumnya 
yang ditentukan oleh undang-undang, melainkan mengatur 
hal baru yang sebelumnya tidak diatur oleh undang-undang 
hukum acara yang ada. Misalnya, terkait dengan Perma 
Gugatan Sederhana, dalam HIR maupun RBg tidak diatur 
tentang gugatan sederhana, padahal dalam praktik sangat 
dibutuhkan mekanisme penyelesaian bagi gugatan-gugatan 
yang bernilai kecil. Artinya, HIR dan RBg tidak memiliki 
mekanime tersebut sehingga itu dimaknai sebagai 
kekosongan hukum bagi proses penyelesaian perkara-
perkara yang sifatnya kecil dan sederhana. Oleh karena itu, 
Mahakamah Agung membentuk mekanisme baru yang tidak 
diatur oleh undang-undang (HIR dan RBg) dalam rangka 
mewujudkan prinsip penyelenggaraan peradilan yang 
sederhana, cepat dan biaya ringan.  

Dengan berlakunya mekanisme penyelesaian perkara 
yang baru melalui gugatan sederhana, proses pemeriksaan 
bagi perkara biasa masih tetap berlaku dan tetap tunduk 
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pada hukum acara yang ada (HIR dan RBg). Itu artinya, 
Perma tidak mereduksi ketentuan perundang-undangan 
yang ada, melainkan membentuk mekanisme baru yang 
lebih memudahkan bagi pencari keadilan yang sebelumnya 
tidak diatur dalam undang-undang dan untuk memenuhi 
mekanime tersebut, maka dibuatlah prosedur dan tata cara 
untuk melengkapi pelaksanaannya dalam praktik. 

Hal yang sama juga dilakukan dalam Perma Nomor 13 
Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana 
oleh Korporasi karena undang-undang hukum acara tidak 
mengatur mekanisme penegakan hukum bagi subjek hukum 
korporasi, sedangkan perundang-undangan hukum pidana 
telah menentukan bahwa selain subjek hukum manusia, 
korporasi juga diakui sebagai subjek hukum yang dapat 
dipertanggungjawabkan di hadapan hukum pidana, 
sehingga penerbitan Perma Nomor 13 Tahun 2016 hanya 
terkait bagi penegakan hukum pidana terhadap subjek 
hukum korporasi saja, sedangkan bagi penegakan hukum 
terhadap subjek hukum manusia tetap berlaku hukum acara 
pidana pada umumnya. 

Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi 
Perkara dan Persidangan Secara Elektronik atau biasa 
disebut Perma e-Litigation, dibentuk sebagai respons 
terhadap perkembangan zaman yang menghendaki semua 
dimensi kehidupan mulai bergeser ke budaya digital dan 
elektronik. Konsepsi tersebut juga sejalan dengan prinsip 
yang berlaku dalam proses penyelenggraan peradilan yaitu 
sederhana, cepat dan biaya ringan karena dinamika 
perkembangan teknologi pada hakikatnya ditujukan agar 
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setiap penyelenggaraan peradilan bisa menjadi lebih simpel, 
mudah dan sederhana. 

Konsep peradilan elektronik tidak sama dengan sistem 
peradilan konvensional. Artinya, hukum acara perdata tidak 
mengatur tentang mekanime beracara secara elektronik. 
Oleh karena hukum acara tidak mengaturnya, maka hal 
tersebut juga dimaknai sebagai sebuah kekosongan hukum 
yang bisa menjadi kewenangan Mahkamah Agung untuk 
membuat aturan dalam rangka mengisi dan melengkapinya.  

Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang 
e-court dan e-litigation tidak bertabrakan dengan hukum 
acara perdata konvensional karena keduanya mengatur hal 
yang berbeda. Hukum acara perdata konvensional mengatur 
penyelenggaraan perkara konvensional sedangkan Perma e-
Litigation mengatur tentang penyelenggaraan peradilan 
secara elektronik. 

Selain dari yang telah diuraikan di atas, beberapa hal 
yang menjadi alasan Mahkamah Agung mengatur 
mekanisme terkait dengan proses berperkara adalah sebagai 
berikut: 

1. Hukum acara yang berlaku saat ini, khususnya hukum 
acara perdata masih menggunakan produk hukum yang 
dibuat oleh pemerintah kolonial sehingga sudah tidak 
relevan dengan kondisi saat ini; 

2. Proses pembentukan undang-undang oleh DPR dan 
pemerintah sangat lambat, padahal masyarakat dan 
pencari keadilan sangat membutuhkan aturan yang lebih 
mudah dan sederhana sebagai pedoman dalam proses 
berperkara. 
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3. Meskipun Perma yang diterbitkan oleh Mahkamah 
Agung terkadang mengandung muatan yang tidak 
selaras dengan hukum acara yang berlaku sebagai 
peninggalan hukum kolonial, namun Mahkamah Agung 
senantiasa mengikuti prosedur dalam penyusunan, 
perancangan dan pengundangan sebagaimana diatur 
dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah 
diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan karena 
Perma termasuk dalam kategori peraturan perundang-
undangan, yang keberlakuannya sah menurut hukum. 

B. RUANG LINGKUP PENGATURAN PERMA 
Dasar kewenangan bagi Mahkamah Agung untuk 

membuat peraturan termuat dalam Pasal 79 UU Nomor 14 
Tahun 1985 sebagaimana telah diubah beberapa kali yang 
terakhir oleh UU Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah 
Agung. Menurut pasal tersebut Mahkamah Agung dapat 
membuat peraturan terkait dengan hukum acara bagi 
penyelenggraan peradilan karena berdasarkan Penjelasan 
Pasal 79, frasa “penyelenggaraan peradilan” yang 
dimaksudkan undang-undang ini hanya merupakan bagian 
dari hukum acara secara keseluruhan. 

Namun demikian, dalam praktiknya Mahkamah 
Agung banyak menerbitkan peraturan terkait dengan 
substansi di luar hukum acara, seperti Perma Nomor 7 
Tahun 2015 tentang Tata Kerja dan Organisasi Kepaniteraan 
dan Kesekretraiatan Peradilan, Perma 7, 8 dan 9 Tahun 2016 
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yang mengatur masalah pengawasan dan penegakan 
disiplin hakim dan beberapa Perma lainnya. Penerbitan 
beberapa Perma oleh Mahkamah Agung yang tidak terkait 
dengan hukum acara bukan berarti bertentangan dengan 
ketentuan Pasal 79 UU Mahkamah Agung beserta 
Penjelasannya. 

Hal tersebut sesungguhnya menjadi konsekuensi dari 
keberlakuan Pasal 79 sendiri karena jika ditelusuri dari 
riwayat dan eksistensinya dalam beberapa kali perubahan 
yang terjadi pada UU Mahkamah Agung, Pasal 79 
merupakan pasal yang tidak pernah diubah dalam dua kali 
perubahan undang-undang tersebut, padahal pada 1 April 
2004 badan peradilan mengalami proses peralihan satu atap 
ke Mahkamah Agung. Sebelum menjadi satu atap, urusan 
teknis perkara diatur oleh Mahkamah Agung sedangkan 
untuk urusan organisasi (man, material, money) diatur oleh 
Menteri terkait karena pada saat itu Peradilan Umum dan 
Peradilan Tata Usaha Negara berada di bawah Departemen 
Kehakiman, Peradilan Agama berada di bawah Departemen 
Agama, sedangkan untuk Peradilan Militer berada di bawah 
Panglima ABRI. 

Apa sesungguhnya kaitan antara Pasal 79 UU 
Mahkamah Agung dengan peralihan satu atap pada 
lingkungan peradilan? Pasal 79 merupakan pasal yang tidak 
pernah mengalami perubahan sejak berlakunya UU Nomor 
14 Tahun 1985. Pasal tersebut dibuat dan dirumuskan dalam 
suasana badan peradilan masih berada di bawah dua atap, 
sehingga pada saat itu wajar jika Mahkamah Agung hanya 
berwenang untuk mengurusi teknis perkara, oleh karena itu 
tidak heran jika bunyi Pasal 79 UU Mahkamah Agung hanya 
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memberikan kewenangan untuk mengatur tentang hukum 
acara karena pada saat itu yang berwenang mengatur 
organisasi (man, material, money) pada badan-badan peradian 
adalah menteri terkaitnya yaitu untuk Peradilan Umum dan 
TUN diatur oleh Peraturan Menteri Kehakiman, bagi 
lingkungan Peradilan Agama diatur oleh Menteri Agama, 
sedangkan Peradilan Militer oleh Peraturan Panglima ABRI. 

Pada saat terjadi peralihan satu atap, semua badan-
badan peradilan sepenuhnya di bawah Mahkamah Agung. 
Ketika itu pembentuk undang-undang lalai dalam 
melakukan revisi terhadap Pasal 79 UU Nomor 14 Tahun 
1985, padahal badan peradilan saat ini secara organisasi 
telah sepenuhnya menjadi sub sistem dari Mahkamah 
Agung, sehingga tidak rasional jika Mahkamah Agung tidak 
berwenang untuk mengatur tentang organisasi dan 
administrasi pada badan-badan peradilan di bawahnya.  

Atas dasar hal tersebut, maka pada saat peralihan 
badan peradilan sepenuhnya berada di bawah Mahkamah 
Agung, maka harus dimaknai bahwa Mahkamah Agung 
tidak hanya berwenang mengatur tentang teknis hukum 
acara saja, melainkan juga berwenang untuk mengatur 
organisasi, (man, material, money) karena sejak saat peralihan 
satu atap, menteri tidak berwenang lagi mengatur organisasi 
badan peradilan. 

Tidak ada satu lembaga pun, apalagi lembaga negara 
yang tidak diberi kewenangan untuk mengatur dirinya 
sendiri karena jika Mahkamah Agung tidak diberikan 
kewenangan untuk mengatur personil dan organisasinya, 
bisa menjadi hambatan dalam proses aktivitas organisasi, 
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bahkan lebih buruknya Mahkamah Agung bisa lumpuh. 
Apa yang dilakukan oleh Mahkamah Agung saat ini tidak 
melampaui wewenangnya karena semua itu menjadi bagian 
yang tidak terpisahkan dari kerwenangan Mahkamah 
Agung dalam mengelola keseluruhan fungsi dalam 
organisasinya sejak dilakukan peralihan satu atap. 

C. KEDUDUKAN PERMA DALAM SISTEM PERATURAN 
PERUNDANG-UNDANGAN 

Mahkamah Agung adalah lembaga negara dalam 
sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai pemegang 
kekuasaan kehakiman bersama-sama dengan Mahkamah 
Konstitusi. Dalam sistem peradilan di Indonesia Mahkamah 
Agung merupakan peradilan tertinggi dalam melakukan 
koreksi terhadap putusan-putusan yang diajukan upaya 
hukum kasasi maupun peninjauan kembali.  

Selain itu, Mahkamah Agung juga memiliki 
kewenangan untuk membuat peraturan dalam rangka 
membantu kelancaran penyelenggraan peradilan dan 
pengaturan organisasi bagi badan peradilan di bawahnya 
sebagai bagian dari kewenangan lainnya, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 24A UUD NRI Tahun 1945 
amandemen ketiga. Meskipun Peraturan Mahkamah Agung 
kedudukannya di bawah undang-undang, namun karena 
sifat yang diaturnya berkaitan dengan hukum acara dalam 
proses penyelenggaraan peradilan sehingga memiliki esensi 
yang sangat penting. 
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Tata urutan perundangan-undangan diatur 
berdasarkan Pasal 7 UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana 
telah diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai 
berikut: 

1. Undang-Undang Dasar 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. UU/Perpu; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah Provinsi; dan 

7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 

Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) di atas, Perma tidak 
disebutkan sebagai bagian dari tata urutan perundangan-
undangan, namun penunjukan Perma sebagai bagian dari 
peraturan perundang-undangan dapat kita temukan pada 
Pasal 8 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut:  

“Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang 
ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan 
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah 
Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, 
Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan Lembaga 
atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-
undang atau Pemerintah atas perintang Undang-Undang 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur 
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Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/
Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”  

Berdasarkan ketentuan Pasal 8 di atas, bahwa 
peraturan yang dibuat o leh Mahkamah Agung 
keberadaannya diakui sebagai bagian dari suatu peraturan 
perundang-undangan, meskipun tidak dijelaskan 
kedudukannya dan tingkatan hirarkinya. Mungkin yang 
dimaksud pembentuk undang-undang adalah beberapa 
peraturan yang disebutkan dalam Pasal 8 tersebut, 
meskipun tidak tercantum dalam tata urutan perundang-
undangan, namun memiliki sifat dan daya mengikat 
sebagaimana peraturan perundang-undangan.  49

D. PROSES PEMBENTUKAN PERMA 
Oleh karena Perma merupkan produk hukum dan 

merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan, 
maka proses pembentukannya tetap mengacu kepada UU 
Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah oleh UU 
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan yang teknis dan mekanismenya 
disesuaikan dengan pedoman pembentukan kebijakan di 
Mahkamah Agung karena Pasal 42 ayat (1) UU Nomor 12 
Tahun 2011 menyebutkan sebagai berikut: 

“Perancangan penyusunan peraturan perundang-undangan 
lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) 

 D.Y. Witanto, Gugatan Sederhana, Teori Paktik dan Permasalahannya, Pustaka 49

Dunia, Jakarta, hlm. 39
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merupakan kewenangan dan disesuaikan dengan kebutuhan 
lembaga, komisi atau instansi masing-masing,”  

Oleh karena itu, proses pembentukan kebijakan di 
Mahkamah Agung diatur oleh SK-KMA Nomor 271/KMA/
SK/X/2013 jo SK-KMA Nomor 57/KMA/SK/IV/2016.  
tentang Pedoman Penyusunan Kebijakan Mahkamah Agung 
Republik Indonesia, meskipun tidak dirumuskan secara 
mendetail sebagaimana dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 jo 
UU Nomor 15 Tahun 2019. 

Proses penyusunan Perma mencakup tahapan 
perencanaan, perancangan, pembahasan, harmonisasi 
p e n g e s a h a n , p e n g u n d a n g a n / p e n g u m u m a n d a n 
pendokumentasian. Semua tahapan tersebut merupakan 
bagian yang tidak terpisahkan dalam program legislasi 
kebijakan di Mahkamah Agung. 

1. Pembentukan Pokja 
Sebelum Peraturan Mahkamah Agung disusun, 

didahului dengan pembentukan kelompok kerja (Pokja) 
yang akan bertugas melakukan pengkajian dan penyusunan 
naskah akademik dan Rancangan Peraturan Mahkamah 
Agung. Pokja di bentuk oleh Ketua Mahkamah Agung 
berdasarkan surat keputusan. Ketua Pokja pada umumnya 
dijabat oleh salah seorang Pimpinan Mahkamah Agung 
tergantung substansi Perma yang akan disusun, sedangkan 
anggota Pokja terdiri dari para Hakim Agung, Pejabat Teknis 
di Mahkamah Agung dan Pejabat di Biro Hukum dan 
Humas sebagai yang memiliki tugas dan fungsi dalam 
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proses perancangan dan harmonisasi setiap kebijakan yang 
dikeluarkan Mahkamah Agung. 

Selain dari lingkungan internal Mahkamah Agung, jika 
diperlukan anggota Pokja juga dapat melibatkan pihak-
pihak dari luar Mahkamah Agung. Hal tersebut sebagai 
konsekuensi bahwa Perma selain hanya mengikat bagi 
internal Mahkamah Agung juga akan mengikat pihak-pihak 
yang terlibat dalam proses penyelenggaraan peradilan, 
seperti kepolisan, kejaksaan, KPK dan institusi penegak 
hukum lainnya. 

Pokja bersifat ad hoc yang pada umumnya ditentukan 
jangka waktu pelaksanaan tugasnya, atau dibentuk untuk 
tugas yang sifatnya berkelanjutan tergantung pada 
kebutuhan yang ada. Pokja dalam melaksanakan tugas dan 
fungsinya bertanggungjawab secara langsung kepada Ketua 
Mahkamah Agung. 

2. Penyusunan Naskah Akademik 
Sebelum melakukan perancangan Peraturan 

Mahkamah Agung terlebih dahulu dibuat naskah akademik 
yang akan menjadi haluan bagi Tim Perancang ketika 
merumuskan materi dan substansi Perma. Menurut Pasal 1 
angka (11) UU Nomor 12 Tahun 2011 sebagaimana telah 
diubah dengan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
P e m b e n t u k a n P e r a t u r a n P e r u n d a n g - u n d a n g a n 
menyebutkan sebagai berikut: 

“Naskah akademik adalah naskah hasil penelitian atau 
pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap 
suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan 
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secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut dalam 
suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan 
kebutuhan hukum masyarakat” 

Naskah akademik menjadi dasar dalam pembentukan 
norma-norma yang diatur dalam Perma. Secara garis besar 
naskah akademik memuat: 

a. Pendahuluan; 

b. Kajian Teoretis dan Praktik Empirik; 

c. Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-undangan 
terkait; 

d. Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis; 

e. Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi 
Muatan; 

f. Penutup. 

Substansi naskah akademik yang menjadi acuan dalam   
pembentukan Peraturan Mahkamah Agung memuat 
beberapa hal sebagai berikut: 

• Permasalahan apa yang dihadapi dan bagaimana cara 
mengatasinya; 

• Alasan perlu dibuatnya peraturan Mahkamah Agung 
yang bersangkutan; 

• Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, 
sosiologis yuridis dalam pembentukan peraturan 
Mahkamah Agung tersebut; 
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• Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup 
pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan dari 
pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. 

3. Perancangan 
Perancangan merupakan bagian penting dalam proses 

penyusunan Peraturan Mahkamah Agung karena pada fase 
inilah semua isu terkait dari maksud dan tujuan dibuatnya 
Perma akan dirumuskan ke dalam bentuk pasal-pasal. 
Proses perancangan akan melibatkan seorang ahli 
perancang, baik dari internal Mahkamah Agung maupun 
dari Kementerian Hukum dan HAM.  

Secara garis besar sistematika Perma sama dengan 
sistematika peraturan perundang-undangan lainnya yaitu 
terdiri dari: 

1. Judul 

2. Pembukaan 

• Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa; 

• Jabatan Ketua Mahkamah Agung; 

• Konsideran; 

• Dasar hukum; 

• Diktum. 

3. Batang Tubuh 

• Ketentuan Umum; 

• Materi pokok yang diatur; 

• Ketentuan Peralihan; 
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• Ketentuan Penutup. 

4. Penutup 

5. Lampiran. 

Konsideran Perma berisi uraian singkat mengenai 
pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan alasan 
pembentukan Perma dengan memuat unsur filosofis, 
sosiologis dan yuridis. Jika Perma tersebut dibuat sebagai 
pelaksanaan atas perintah undang-undang, maka 
dicantumkan uraian tersebut. Begitupun jika Perma tersebut 
dibuat untuk mengisi kekosongan hukum dalam ketentuan 
undang-undang, maka hal tersebut diuraikan secara singkat 
dalam poin konsideran, seperti halnya pada poin huruf c 
dan d Perma Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara 
Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan 
Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana 
Lain diuraikan pertimbangan sebagai berikut: 

“Bahwa terdapat kekosongan hukum acara untuk 
pelaksanaan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 
2010 tentan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang, sehingga perlu dibentuk Peraturan 
Mahkamah Agung yang mengatur mengenai hukum acara 
penanganan harta kekayaan” 

“Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan 
Peraturan Mahkamah Agung tentang Tata Cara 
Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan 
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana 
Lain” 
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Penyusunan norma dalam rancangan Perma tidak 
boleh keluar dari yang telah digariskan dalam naskah 
akademik, sehingga perumusan pasal demi pasal mengikuti 
hasil analisis dan kajian dalam naskah akademik. Untuk 
memberikan batasan dan ruang lingkup dibuat definisi 
terkait dengan istilah-istilah yang digunakan dalam batang 
tubuh, sehingga selain memberikan batasan yang jelas bagi 
arah dan jangkauan pengaturan Perma juga akan 
memudahkan bagi perancang dalam merumuskan 
ketentuan-ketentuan pada bagian batang tubuh. 

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat dalam proses 
penyusunan rancangan kebijakan, maka dilakukan 
pembulatan pendapat oleh Ketua Pokja. Setiap terjadi 
perbedaan pendapat di antara Anggota Pokja, perbedaan 
pendapat tersebut dicatat dalam sebuah catatan khusus 
disertai dengan alasan masing-masing. Catatan mengenai 
perbedaan pendapat beserta alasannya disimpan dalam 
arsip Biro Hukum dan Humas sebagai dokumen yang 
bersifat rahasia. 

Setelah ada kesepakatan di antara anggota Pokja 
terkait substansi Perma, maka draf Perma diajukan untuk 
dilakukan pembahasan di tingkat Rapat Pimpinan (Rapim) 
yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung. 

4. Harmonisasi dan Pemantapan Konsepsi 
Tahapan selanjutnya setelah dibahas dalam Forum 

Pokja sebelum diajukan ke forum Rapim, draf Rancanagn 
Perma diharmonisasi oleh Tim Harmonisasi dari Biro 
Hukum dan Humas. Harmonisasi adalah proses 

139



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

penyelarasan substansi dan teknik penyusunan regulasi/
kebijakan sehingga merupakan satu kesatuan yang utuh 
dalam kerangka sistem hukum nasional. 

Setidaknya ada dua hal yang dilakukan dalam proses 
harmonisasi yaitu sebagai berikut: 

• Memperbaiki substansi Perma berdasarkan catatan dan 
masukan dari Anggota Pokja pada saat pembahasan di 
forum Pokja; 

• Menyelaraskan materi Perma dengan berbagai aspek 
termasuk dengan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

Dalam proses harmonisasi harus mempertimbangkan 
beberapa hal sebagai berikut: 

1) tujuan dan dasar penyusunan Perma; 

2) gambaran umum, arah pengaturan dan ruang lingkup 
materi muatan Perma; 

3) keterkaitan Perma dengan Peraturan Perundang-
undangan dan kebijakan lainnya; 

4) isu krusial yang menjadi substansi pembentukan Perma; 
dan 

5) hal lain yang timbul dan berkembang pada proses 
penyusunan. 

Ruang lingkup proses pengharmonisasian rancangan 
Perma meliputi: 

a. Pengharmonisasian aspek teknis yang meliputi: 

• penggunaan format dan sistematika; 
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• penggunaan dasar menimbang dan dasar 
mengingat; 

• penggunaan istilah umum, istilah hukum dan 
istilah baku; 

• Penggunaan Pedoman Umum Ejaan Bahasa 
Indonesia (PUEBI); dan 

• Penggunaan tanda baca. 

b. Pengharmonisasian aspek muatan dan substansi yang 
meliputi: 

• keterkaitan dan keselarasan substansi dengan 
Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945, dan peraturan perundang-
undangan lain; 

• pemberlakuan asas hukum; 

• putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pengujian 
undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

• putusan Mahkamah Agung mengenai pengujian 
peraturan perundang-undangan di bawah undang-
undang; 

• yurisprudensi; 

• keterkaitan dengan Rencana Pembangunan Jangka 
Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nas ional , dan Rencana Ker ja 
Pemerintah; 

• hubungan terhadap kelembagaan yang sudah ada; 

• konsekuensi terhadap anggaran dan/atau 
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• hubungan persesuaian dengan Kebi jakan 
Mahkamah Agung lain yang lebih tinggi atau yang 
sederajat. 

• hubungan persesuaian dengan visi dan misi 
Mahkamah Agung. 

Dalam hal terdapat materi yang perlu dibahas lebih 
lanjut, maka dilakukan pemantapan konsepsi melalui 
tahapan-tahapan sebagai berikut: 

a) Pemantapan Konsepsi terhadap rancangan Perma 
dilakukan sebelum diajukan untuk dilakukan 
pembahasan. 

b) Pemantapan Konsepsi dilakukan melalui baca bersama 
dan koreksi bersama dipimpin oleh Kepala Biro Hukum 
dan Humas untuk memastikan bahwa pada rancangan 
kebijakan tidak terdapat kesalahan dan telah layak 
diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk 
dilakukan pembahasan. 

c) Setelah rancangan kebijakan dinyatakan telah layak 
diajukan kepada Ketua Mahkamah Agung untuk dibahas, 
rancangan kebijakan di paraf oleh Kepala Biro Hukum 
dan Humas sebagai bukti telah melewati tahapan 
Pemantapan Konsepsi. 

d) Kepala Biro Hukum dan Humas membuat memorandum 
kepada Ketua Mahkamah Agung untuk meminta 
persetujuan pelaksanaan rapat pembahasan dengan 
melampirkan rancangan kebijakan. 
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5. Pembahasan 
Proses pembahasan Rancangan Peraturan Mahkamah 

Agung dilakukan melalui dua tahap yaitu: 

Pertama, pembahasan di tingkat kelompok kerja, yang mana 
setelah disusun menjadi draf rancangan Perma 
dilakukan pembahasan oleh seluruh anggota Pokja 
dengan atau tanpa melibatkan ahli di bidang tertentu 
yang berkaitan dengan materi yang di bahas dalam 
draf Perma tersebut. 

Kedua, pembahasan akhir di tingkat Rapat Pimpinan 
Mahkamah Agung (Rapim). Setelah draf Perma 
dibahas oleh para Anggota Pokja dan dilakukan 
harmonisasi serta pemantapan konsepsi, kemudian 
draf Perma dibawa ke Forum Rapat Pimpinan untuk 
dilakukan pembahasan oleh seluruh Pimpinan 
Mahkamah Agung yang dipimpin oleh Ketua 
Mahkamah Agung dengan dihadiri oleh Wakil Ketua 
Mahkamah Agung, Para Ketua Kamar, Para Pejabat 
Eselon 1, Pemrakarsa dan Kepala Biro Hukum dan 
Humas. 

Rapat Pimpinan Mahkamah Agung atau yang biasa 
disebut Rapim adalah forum pengambilan keputusan 
tert inggi pada Mahkamah Agung dalam proses 
pembentukan kebijakan dan/atau urusan lain yang bersifat 
sangat penting dan strategis. 

Draf Perma akan dibahas pasal demi pasal secara rinci 
sampai benar-benar memenuhi segala aspek yang 
diharapkan dalam pembentukan Perma tersebut. Setelah 
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draf disetujui dalam Rapat Pimpinan, maka draf akan 
dikembalikan kepada Tim Harmonisasi untuk dilakukan 
perbaikan-perbaikan berdasarkan catatan dan masukan 
yang disetujui dalam rapat pembahasan di Forum Rapim 

6.  Pengesahan 
Setelah dilakukan pembahasan di tahap Rapat 

Pimpinan Mahkamah Agung dan subtansinya telah disetujui  
oleh semua peserta Rapim, maka draf Peraturan Mahkamah 
Agung di cetak dalam kertas yang dibubuhi Lambang 
Garuda sebagai bentuk dari peraturan perundang-
undangan. 

Pengesahan merupakan proses pembubuhan tanda 
tangan pada bagian akhir Peraturan Mahkamah Agung dan 
diparaf pada setiap lembar oleh Ketua Mahkamah Agung. 
Berdasarkan SK-KMA Nomor 57 Tahun 2016 bahwa 
penandatangan Perma tidak bisa didelegasikan kepada 
pejabat lainnya seperti halnya kebijakan Mahkamah Agung 
yang lain.  

Poin B SK-KMA Nomor 57/KMA/SK/SK/2016 
menyebutkan: 

“Pejabat yang berwenang menetapkan dan menandatangani 
Peraturan Mahkamah Agung adalah Ketua Mahkamah 
Agung” 

Naskah asli Perma yag telah ditandatangani oleh 
Ketua Mahkamah Agung dikirimkan ke Direktorat 
Pengundangan Kementerian Hukum dan HAM untuk 
diundangkan di dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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7.  Pengundangan 
Pasal 81 UU Nomor 12 tahun 2011 jo UU Nomor 15 

Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan menyebutkan: 

“Agar setiap orang mengetahuinya, peraturan perundang-
undangan harus diundangkan dengan menempatkan dalam: 

a. Lembaran Negara Republik Indonesia; 

b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  

c. Berita Negara Republik Indonesia; 

d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 

e. Lembaran Daerah  

f. Tambahan Lembaran Daerah atau 

g. Berita Daerah 

Selanjutnya berdasarkan Pasal 83 UU Nomor 12 tahun 
2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 disebutkan bahwa: 

“Peraturan perundang-undangan yang diundangkan dalam 
Berita Negara Republik Indonesia meliputi peraturan 
Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-
undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita 
Negara Republik Indonesia” 

Peraturan Mahkamah Agung merupakan jenis 
peraturan perundangan yang pengundangannya dilakukan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia, hal tersebut diatur 
dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara 
Pengundangan Peraturan Perundang-undangan dalam 
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Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia 
yang berbunyi: 

“Menteri mengundangkan Peraturan Perundang-undangan 
yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah 
Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, 
Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang 
dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas 
perintah undang-undang ataupun berdasarkan kewenangan 
dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik 
Indonesia” 

Tahapan selanjutnya setelah Perma disahkan oleh 
Ketua Mahkamah Agung adalah proses pengundangan 
dalam Berita Negara Republik Indonesia di Kementerian 
Hukum dan HAM. Pengundangan adalah penempatan 
Peraturan Mahkamah Agung dalam Berita Negara Republik 
Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia. 

Tata Cara Pengundangan Peraturan Perundang-
undangan termasuk Peraturan Mahkamah Agung sebagai 
berikut:  50

1. Naskah Peraturan Perundang-undangan yang akan 
diundangkan dalam Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, dan 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia wajib 

 http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/pengundangan-dan-penyebarluasan.html50
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disampaikan kepada Direktorat Jenderal Peraturan 
Perundang-undangan disertai dengan 3 (tiga) naskah 
asli dan 1 (satu) softcopy. 

2. Penyampaian dilakukan oleh pejabat yang 
berwenang dari instansi yang bersangkutan atau 
petugas yang ditunjuk disertai surat pengantar untuk 
diundangkan. 

3. Pengundangan dilakukan dengan memberi nomor 
dan tahun pada Lembaran Negara Republik 
Indonesia dan Berita Negara Republik Indonesia, dan 
memberi nomor pada Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia. Selanjutnya Direktur Jenderal 
Peraturan Perundang-undangan mengajukan kepada 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk 
ditandatangani. 

4. Naskah peraturan perundang-undangan yang telah 
ditandatangani Menteri Hukum dan Hak Asasi 
Manusia, selanjutnya disampaikan kepada instansi 
pemohon 1 (satu) naskah asli dan 2 (dua) untuk 
Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan 
sebagai syarat pengundangan. 

5. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan 
Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia dalam bentuk lembaran 
lepas dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 14 
(empat belas) hari terhitung sejak tanggal peraturan 
perundang-undangan diundangkan. 

147



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

6. Penerbitan Lembaran Negara Republik Indonesia, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia dan 
Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita 
Negara Republik Indonesia dalam bentuk himpunan 
dilakukan pada akhir tahun. 

8. Pengumuman dan Pendokumentasian 
Perma diumumkan pada Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH) Mahkamah Agung setelah 
diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia dan 
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam bentuk 
salinan resmi oleh Kepala Biro Hukum dan Humas. 
Pengumunan pada JDIH dilakukan paling lambat satu hari 
setelah pengundangan dilakukan. 

Pendokumentasian naskah asli Perma dilakukan oleh 
Bagian Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas dan 
untuk itu Biro Hukum dan Humas menyiapkan tempat 
khusus untuk penyimpanan naskah tersebut sebagai 
dokumen negara. Pendokumentasian naskah Perma disusun 
berdasarkan nomor dan tahun keluar secara berurut. 

E. DAYA MENGIKAT PERMA TERHADAP PELAKSANAAN 
PENEGAKAN HUKUM 

Setelah suatu peraturan diundangkan, maka berlaku 
fiksi hukum yang dikenal dengan istilah “indereen wordt 
geacht de wet te kennen” (setiap orang dianggap mengetahui 
undang-undang). Oleh karena itu, maka tidak dibenarkan 
menolak penuntutan hukum dengan alasan “tidak tahu akan 
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adanya peraturan tersebut.”  Meskipun hal itu hanyalah 51

suatu fiksi, namun di sini dapat dilihat daya mengikat dari 
sebuah peraturan. 

Daya mengikat suatu peraturan terjadi ketika suatu 
peraturan telah diundangkan karena pengundangan 
merupakan bentuk pengakuan terhadap kedaulatan rakyat 
itu sendiri. Negara harus memastikan bahwa peraturan yang 
dibuatnya untuk mengatur masyarakat demi mencapai cita-
cita bersama harus diketahui oleh masyarakat sebelum 
diberlakukan.  

Idealnya, setiap peraturan dibuat dengan kesepakatan 
bersama antara pemerintah dan wakil rakyat. Kesepakatan 
itulah yang menjadi bentuk pengakuan negara terhadap 
kedaulatan rakyat. Namun, perkembangan sistem 
perundang-undangan, telah menimbulkan banyaknya jenis-
jenis peraturan pelaksanaan yang ditetapkan secara sepihak 
tanpa persetujuan wakil rakyat. Pengundangan merupakan 
solusi untuk mengakomodir perkembangan sistem 
perundang-undangan sebagai alat untuk menjaga 
pengakuan terhadap kedaulatan rakyat itu.  52

Wiwin Sri Rahyani mengungkapkan bahwa secara 
umum dapat dikemukakan adanya 4 (empat) kemungkinan 

 http://www.miftakhulhuda.com/51

 Andi Yuliani, Daya Ikat Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan, Jurnal 52

Legislasi Indonesia, Vol 14, No. 4, 2017 hlm. 433
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faktor yang menyebabkan norma hukum dalam peraturan 
perundang-undangan dikatakan berlaku sebagai berikut:  53

 Pertama, keberlakuan secara filosofis apabila norma hukum 
itu memang bersesuaian dengan nilai-nilai filosofis 
yang dianut oleh suatu negara. Seperti dalam 
pandangan Hans Kelsen mengenai grund-norm atau 
dalam pandangan Hans Nawiasky tentang staats 
fundamental norm, pada setiap negara selalu 
ditentukan adanya nilai-nilai dasar atau nilai-nilai 
filosofis tertinggi yang diyakini sebagai sumber dari 
segala sumber nilai luhur dalam kehidupan 
kenegaraan yang bersangkutan. Di Indonesia, nilai-
nilai filosofis negara terkandung dalam Pancasila 
sebagai staats fundamental norm. 

Kedua, keberlakuan secara yuridis adalah keberlakuan suatu 
norma hukum dengan daya ikatnya untuk umum 
s e b a g a i s u a t u d o g m a y a n g d i l i h a t d a r i 
pertimbangan yang bersifat teknis yuridis. Secara 
juridis, suatu norma hukum itu dikatakan berlaku 
apabila: (i) ditetapkan sebagai norma hukum 
berdasarkan norma hukum yang lebih tinggi; (ii) 
ditetapkan sebagai norma hukum menurut 
prosedur pembentukan hukum yang berlaku; dan 
(iii) ditetapkan sebagai norma hukum oleh lembaga 
yang memang berwenang untuk itu. Jika ketiga 
kriteria tersebut telah terpenuhi sebagaimana 

 Wiwin Sri Rahyani, Pencabutan terhadap Perpu Pasca Penolakan dari DPR RI dalam 53

Sistem Hukum Nasional, Program Pasca Sarjana Universitas Indonesia. Jakarta, 2011.
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mestinya, maka norma hukum yang bersangkutan 
dapat dikatakan memang berlaku secara juridis. 

Ketiga, keberlakuan secara sosiologis mengutamakan 
pendekatan yang empiris dengan beberapa pilihan 
kriteria, yaitu (i) kriteria pengakuan (recognition 
theory) yang mengakui keberadaan dan daya ikat 
serta kewajibannya untuk menundukkan diri 
terhadap norma hukum yang bersangkutan, (ii) 
kriteria penerimaan (reception theory) yang pada 
pokoknya berkenaan dengan kesadaran masyarakat 
untuk menerima daya ikat, daya atur, dan daya 
paksa dari norma tersebut, (iii) kriteria faktisitas 
hukum yang menekankan sejauh mana norma 
hukum itu sungguh-sungguh berlaku efektif dalam 
kehidupan masyarakat. 

Keempat, keberlakuan politis apabila pemberlakuannya 
didukung oleh faktor-faktor kekuatan politik yang 
nyata, Meskipun norma yang bersangkutan 
didukung oleh masyarakat lapisan akar rumput, 
sejalan pula dengan cita-cita filosofis negara, dan 
memiliki landasan yuridis yang sangat kuat, tetapi 
tanpa dukungan kekuatan politik yang kuat di 
parlemen, norma hukum tersebut tidak akan 
mendapatkan dukungan politik untuk disahkan 
sebagai hukum. Pasal 87 UU Nomor 12 Tahun 2011 
menyatakan bahwa peraturan perundang-
undangan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan 
mengikat pada tanggal diundangkan, kecuali 
ditentukan lain di dalam peraturan perundang-
undangan yang bersangkutan. 
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Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 8 UU Nomor 12 
Tahun 2011 jo UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa 
Perma merupakan bagian dari peraturan perundang-
undangan, maka daya mengikat Perma berlaku secara 
umum meskipun substansi pengaturannya dibatasi dalam 
rangka penyelenggraan peradilan. Artinya, bahwa Perma 
bukan hanya berlaku bagi internal Mahkamah Agung dan 
badan peradilan di bawahnya, melainkan berlaku dan 
mengikat bagi semua orang sepanjang menjadi bagian 
dalam proses penyelenggaraan peradilan.  

Proses pengundangan memberikan konsekuensi 
bahwa sebuah peraturan perundang-undangan akan 
memiliki daya mengikat secara umum dan setiap orang akan 
dianggap mengetahui tentang peraturan tersebut. Tidak ada 
alasan bagi penyidik, penuntut umum ataupun penasihat 
hukum (advokat) berdalih bahwa mereka bukan bagian dari 
internal Mahkamah Agung, sehingga tidak tunduk kepada 
Perma karena setelah Perma diundangkan melalui proses 
pengundangan yang diatur dalam undang-undang, maka 
Perma bukan lagi menjadi milik Mahkamah Agung, 
melainkan sudah menjadi milik negara dan oleh karenanya 
semua orang wajib tunduk terhadap ketentuan yang diatur 
di dalamnya. Sifat peraturan perundang-undangan 
mengikat secara umum yang membedakannya hanyalah 
ruang lingkup dan substansi materi pengaturannya.  
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154

Meskipun dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 berlaku asas pembalikan beban 
pembuktian, namun hal itu dilakukan secara proporsional dan berimbang. Artinya, 
tidak semua harus dibuktikan oleh pihak terdakwa, melainkan ia hanya wajib untuk 
membuktikan terkait dengan asal usul harta kekayaan yang diduga sebagai hasil 
dari tindak pidana, sedangkan penuntut umum juga tetap wajib untuk membuktikan 
dugaan keterkaitan harta kekayaan tersebut dengan tindak pidana pokoknya 
sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010.
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BAGIAN 
KETIGA 

PENENTUAN STATUS BARANG 
BUKTI TINDAK PIDANA 

MENURUT KUHAP 

A. DEFINISI BARANG BUKTI 
KUHAP menyebutkan istilah barang bukti, namun 

tidak ada ketentuan dalam KUHAP yang secara spesifik 
menjelaskan tentang apa definisi dari barang bukti dan apa 
sebenarnya urgensinya barang bukti terhadap proses 
pembuktian karena yang dapat menentukan kesalahan 
terdakwa bukanlah barang bukti, melainkan alat bukti 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.  

Menurut Ansori Hasibuan barang bukti adalah barang 
yang digunakan oleh terdakwa untuk melakukan suatu 
delik atau sebagai hasil dari suatu delik yang disita oleh 
penyidik untuk digunakan sebagai barang bukti di 
pengadilan. Sedangkan menurut Andi Hamzah dalam 

155



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

bukunya yang berjudul Hukum Acara Pidana Indonesia 
menyebutkan bahwa barang bukti dalam perkara pidana 
adalah barang mengenai bagaimana delik tersebut 
dilakukan (objek delik) dan barang bukti dengan mana delik 
dilakukan (alat yang dipakai untuk melakukan delik) 
termasuk juga barang yang merupakan hasil dari suatu 
delik.  54

Dalam Kamus Hukum karangan Sudarsono 
menyebutkan bahwa barang bukti adalah benda atau barang 
yang digunakan untuk meyakinkan hakim akan kesalahan 
terdakwa terhadap perkara pidana yang dituduhkan 
kepadanya. Definisi tersebut sedikit berbeda dengan apa 
yang disampaikan oleh dua sarjana di atas karena 
definisinya menitikberatkan pada tujuan dan esensi barang 
bukti dalam proses pembuktian, sedangkan dua sarjana di 
atas fokusnya pada kriteria dari suatu benda yang dapat 
menjadi barang bukti. 

Dari beberapa definisi di atas, maka sesungguhnya 
barang bukti adalah barang/benda yang digunakan untuk 
meyakinkan hakim tentang kesalahan terdakwa yang karena 
sifat maupun bentuknya memiliki kriteria sebagai berikut: 

1. Barang/benda yang dipergunakan untuk melakukan 
tindak pidana, misalnya pisau untuk melakukan 
pembunuhan; 

2. Barang/benda yang menjadi objek tindak pidana, 
misalnya narkotika dalam tindak pidana narkotika; 

 Flora Dianti , Apa Perbedaan Alat Bukti dengan Barang Bukti , 54
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3. Barang/benda yang dihasilkan dari tindak pidana, 
misalnya uang yang dihasilkan dari penjulan narkotika; 

4. Barang/benda yang tidak secara langsung menjadi 
penyebab terjadi tindak pidana, namun turut membantu 
pelaku dalam memuluskan niat untuk melakukan tindak 
pidana, misalnya telepon yang digunakan oleh si pelaku 
untuk melakukan komunikasi dengan pelaku yang lain 
pada saat melakukan pencurian. 

5. Barang/benda yang digunakan oleh si pelaku atau orang 
lain untuk menghalang-halangi proses penyidikan atau 
untuk menyembunyikan kejahatannya. Misalnya, 
komputer yang digunakan oleh si pelaku untuk 
menghapus data/file tentang bukti kejahatannya. 

Ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP menyebutkan 
beberapa kriteria barang/benda yang dapat dikenakan 
penyitaan sebagai berikut: 

• benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh 
atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau 
sebagai hasil dari tindak pidana; 

• benda yang dipergunakan secara langsung/tidak 
langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk 
mempersiapkannya; 

• benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana; 

• benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan 
melakukan tindak pidana; 

• benda lain yang mempunyai hubungan lansung dengan 
tindak pidana yang dilakukan. 
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5 (lima) kriteria yang disebutkan dalam Pasal 39 ayat 
(1) KUHAP di atas secara tidak langsung telah memberikan 
gambaran tentang definisi barang bukti, meskipun hanya 
disebutkan sebagai barang yang dapat dikenakan penyitaan, 
namun berdasarkan tujuan dari penyitaan sendiri untuk 
mengambil alih penguasaan suatu barang/benda bagi 
kepentingan pembuktian.  

B. PROSES PENYITAAN BARANG BUKTI 
Untuk bisa menjadi barang bukti dan diajukan dalam 

proses pembuktian di pengadilan, maka barang/benda 
tersebut harus dilakukan penyitaan dan mendapatkan ijin/
persetujuan dari ketua pengadilan atas tindakan penyitaan 
yang dilakukan oleh penyidik. 

Penyitaan merupakan tindakan pro justitia yang 
dilakukan oleh penyidik atas dasar dugaan tindak pidana. 
Penyitaan dilakukan terhadap benda-benda yang berkaitan 
dengan tindak pidana yang dilakukan, baik terhadap barang 
milik tersangka atau milik pihak ketiga. Kecuali, dalam hal 
tertangkap tangan, penyitaan dilakukan berdasarkan surat 
perintah penyitaan yang dikeluarkan oleh penyidik.   55

Ketentuan Pasal 38 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut: 

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan 
surat izin ketua pengadilan negeri setempat. 

 D.Y. Witanto, Hukum Acara Praperadilan Dalam Teori dan Praktik, Imaji Cipta Karya, 55

Jakarta, 2019, hlm. 239
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(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak 
bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak 
mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, 
tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat 
melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan 
untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua 
pengadilan negeri setempat guna memperoleh 
persetujuannya. 

Berdasarkan ketentuan di atas, tindakan penyitaan 
dibedakan berdasarkan kondisi yang dialami sebagai 
berikut: 

1. Penyitaan Dalam Kondisi Biasa 
Tindakan penyitaan dilakukan untuk mengambil alih 

penguasaan barang/benda yang diduga berkaitan dengan 
tindak pidana. Untuk itu, penyidik dapat memperkirakan 
dari jenis dan sifat benda yang akan disita apakah penyitaan 
yang dilakukan bersifat sangat mendesak atau tidak. 
Misalnya, jika benda yang diduga terkait dengan tindak 
pidana tersebut dalam kategori benda bergerak yang mudah 
untuk dipindahtangankan atau disembunyikan, maka hal itu 
menjadi salah satu alasan mendesak untuk dilakukan 
penyitaan sesegera mungkin, sebelum si pelaku 
menghilangkan barang tersebut.  

Selama masih mungkin dan tidak ada hal-hal yang 
dipandang luar biasa sebagai keadaan yang sangat 
mendesak, maka prosedur dilakukan dengan meminta izin 
dari ketua pengadilan negeri setempat, lalu penyidik 
kemudian menerbitkan surat perintah penyitaan dan berita 
acara penyitaan. Pada prinsipnya, penyidik sendiri yang 
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dapat menilai dan menentukan apakah kondisi yang sedang 
dihadapi dalam penangan perkara tersebut memerlukan 
tindakan cepat untuk melakukan penyitaan atau tidak.  56

Atas hal tersebut, ketua pengadilan berwenang untuk 
menilai sah atau tidaknya alasan yang dibuat oleh penyidik 
tersebut. 

Pada umumnya benda-benda yang disita dalam 
kondisi biasa adalah benda-benda yang tidak mungkin 
dihilangkan atau tidak mudah dipindahtangankan kepada 
pihak lain, misalnya benda tidak bergerak atau benda yang 
keberadaannya melekat dengan benda tidak bergerak, 
seperti tanah, bangunan, mesin-mesin yang tertanam pada 
sebuah bangunan dan sebagainya.  

Proses penyitaan dilakukan setelah mendapatkan ijin 
dari ketua pengadilan setempat, penyidik/penyidik 
pembantu dengan dilengkapi oleh surat tugas dan surat 
perintah penyitaan datang langsung ke lokasi untuk 
melakukan penyitaan terhadap benda/barang atau tagihan 
tersangka yang berkaitan dengan perkara yang ditangani 
untuk kepentingan penyidikan. Menurut ketentuan Pasal 
129 ayat (1) KUHAP, penyidik wajib memperlihatkan benda 
yang akan disita kepada orang, dari mana benda itu disita 
atau kepada keluarganya dan disaksikan oleh kepala desa 
atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi.  

Benda yang disita disimpan di tempat khusus atau 
rumah penyimpanan benda sitaan negara (Rupbasan). Jika 
benda sitaan merupakan benda/barang yang memiliki nilai 
ekonomis yang tinggi dan memerlukan perawatan khusus 

 ibid, hlm. 24056
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dengan biaya tinggi, maka penyidik dapat menitipkan 
benda tersebut kepada orang yang berhak atau orang dari 
mana benda itu disita, agar tidak berkurang nilai 
ekonomisnya. Selain itu, penyidik dapat melakukan 
tindakan-tindakan yang diperlukan terhadap benda sitaan 
jika benda yang disita tergolong benda yang lekas rusak atau 
membahayakan, sehingga tidak mungkin disimpan sampai 
menunggu putusan pengadilan atau jika biaya penyimpanan 
benda tersebut terlalu tinggi.  

2. Penyitaan Dalam Kondisi Mendesak 
Tindakan penyitaan dalam kondisi mendesak tidak 

memerlukan ijin terlebih dahulu dari ketua pengadilan, 
namun setelah dilakukan penyitaan tersebut penyidik wajib 
untuk meminta persetujuan dari ketua pengadian 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 38 ayat (2) 
KUHAP. Penyitaan yang dilakukan dalam kondisi mendesak 
dilakukan terhadap benda-benda bergerak yang mudah 
dipindahtangankan, termasuk dalam hal tertangkap tangan, 
yaitu jika orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana 
tertangkap pada saat atau sesaat setelah melakukan tindak 
pidana, yang pada dirinya terdapat barang yang diduga 
digunakan untuk melakukan tindak pidana. 

Dalam kondisi yang mendesak karena dikhawatirkan 
benda yang terkait dengan tindak pidana akan di 
sembunyikan atau dipindahtangankan oleh tersangka, maka 
penyidik melakukan penyitaan tanpa memerlukan izin 
terlebih dulu dari ketua pengadilan. Namun, setelah 
penyidik melakukan penyitaan, ia wajib meminta 
persetujuan atas penyitaan yang telah dilakukan kepada 
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ketua pengadilan negeri setempat, sebagai penganti izin 
penyitaan. Jika persetujuan penyitaan ditolak oleh ketua 
pengadilan negeri , maka penyidik wajib segera 
mengembalikan barang yang disita tersebut kepada pihak 
yang menguasai benda tersebut sebelumnya.  57

3. Penyitaan Dalam Kondisi Tertangkap Tangan 
Dalam kondisi tertangkap tangan,  penyidik wajib 58

langsung melakukan penyitaan terhadap benda-benda yang 
ada pada si pelaku, sehingga dalam kondisi tertangkap 
tangan setiap penyitaan selalu bersifat darurat, tanpa harus 
menggunakan izin terlebih dahulu dan penyidik harus 
segera mengambil tindakan sebelum si pelaku melarikan 
diri atau menghilangkan barang buktinya. Bahkan, dalam 
kondisi tertangkap tangan, siapapun dapat melakukan 
penangkapan sekaligus mengamankan barang bukti yang 
ada pada diri si pelaku dengan kewajiban untuk segera 
menyerahkan si pelaku dan barang buktinya kepada 
petugas kepolisian untuk dilakukan tindakan selanjutnya. 

Ketentuan Pasal 18 ayat (2) KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut:  

 ibid, hlm. 24157

 Menurut Pasal 1 angka 19 KUHAP tertangkap tangan adalah tertangkapnya 58

seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah 
beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh 
khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian 
padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan 
tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut 
melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.
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“Dalam hal tertangkap tangan penangkapan-dilakukan 
tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap 
harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti 
yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang 
terdekat.” 

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 41 KUHAP 
sebagai berikut: 

“Dalam hal tertangkap tangan penyidik berwenang menyita 
paket atau surat atau benda yang pengangkutannya atau 
pengir imannya di lakukan oleh kantor pos dan 
telekomunikasi, jawatan atau perusahaan komunikasi atau 
pengangkutan, sepanjang paket, surat atau benda tersebut 
diperuntukkan bagi tersangka atau yang berasal 
daripadanya dan untuk itu kepadatersangka dan atau kepada 
pejabat kantor pos dan telekomunikasi, jawatan atau 
perusahaan komunikasi atau pengangkutan yang 
bersangkutan, harus diberikan surat tanda penerimaan.” 

Pada prinsipnya penyitaan dalam kondisi tertangkap 
tangan hampir sama dengan penyitaan dalam kondisi 
mendesak, namun yang membedakan keduanya adalah, 
tindakan penyitaan dalam kondisi mendesak harus 
dilakukan oleh penyidik dengan dilengkapi surat perintah 
penyitaan karena pengambilalihan benda tersebut bertujuan 
untuk menghindari barang bukti dihilangkan atau 
dipindahtangankan oleh tersangka, sedangkan tindakan 
pengambilalihan benda/barang dalam kondisi tertangkap 
tangan dapat di lakukan oleh siapa sa ja karena 
pengambilalihan penguasaan atas benda tersebut ditujukan 
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untuk melumpuhkan atau menghentikan perbuatan pidana 
jika tindak pidana pada saat itu masih berlangsung.  

Meskipun undang-undang memberikan ketentuan 
yang khusus bagi proses penyitaan dalam kondisi 
tertangkap tangan, namun perlakuan berikutnya setelah 
penyidik menerima penyerahan barang bukti tersebut wajib 
untuk meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri 
dan jika ketua pengadilan negeri menolak atau tidak 
memberikan persetujuan atas penyitaan yang dilakukan, 
maka penyidik tetap harus mengembalikan benda tersebut 
kepada pemiliknya atau kepada orang dari siapa benda itu 
sebelumnya disita. 

Berdasarkan uraian di atas muncul sebuah pertanyaan, 
apakah penyitaan dari keadaan tertangkap tangan masih 
memerlukan persetujuan dari ketua pengadilan? Perlu 
men jadi ca ta tan bahwa meskipun sangat kec i l 
kemungkinannya untuk terjadi kekeliruan pada saat 
melakukan penyitaan dalam keadaan tertangkap tangan. 
Namun, tidak menutup kemungkinan itu terjadi, sehingga 
tetap memerlukan persetujuan ketua pengadilan. Selain itu, 
semua benda-benda yang diajukan sebagai barang bukti di 
persidangan adalah yang telah mendapatkan penetapan 
ijin/persetujuan penyitaan dari ketua pengadilan. 

C. URGENSI BARANG BUKTI DALAM PROSES PEMBUKTIAN 
Memberikan definisi dan batasan pada istilah barang 

bukti dalam perkara pidana sangat penting karena akan 
menentukan cara dan perlakuan dalam proses pembuktian. 
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Jika kita merujuk pada ketentuan Pasal 183 KUHAP hanya 
disebutkan “dua alat bukti yang sah” dan sama sekali tidak 
menyebutkan barang bukti sebagai dasar bagi hakim untuk 
menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana. 

Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut: 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya.” 

Menurut ketentuan pasal di atas bahwa keyakinan 
hakim hanya dapat diperoleh dari dua alat bukti yang sah,  
sebaliknya meskipun terdapat banyak alat bukti, namun 
hakim tidak mendapatkan keyakinan, maka ia tidak boleh 
menyatakan seseorang bersalah dan menjatuhkan pidana. 
Sehingga untuk bisa menjatuhkan pidana kepada seorang 
terdakwa harus memenuhi tahapan dan syarat sebagai 
berikut: 

1. Ada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah untuk 
diajukan ke persidangan; 

2. Alat-alat bukti tersebut mampu meyakinkan hakim 
bahwa benar si terdakwa yang bersalah melakukan 
tindak pidana. 

Pertanyaannya adalah, di mana letak kontribusi 
barang bukti dalam proses pembuktian perkara pidana?  
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Eksistensi barang bukti dalam proses pembuktian 
perkara pidana dapat tergambar dari ketentuan Pasal 181 
ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai berikut: 

(1) Hakim ketua sidang memperlihatkan kepada terdakwa 
segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah 
ia mengenal benda itu dengan memperhatikan ketentuan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 undang-undang 
ini. 

(2) Jika perlu benda itu diperlihatkan juga oleh hakim ketua 
sidang kepada saksi. 

Meskipun dalam Pasal 183 KUHAP tidak disebutkan 
secara tegas kontribusi barang bukti terhadap penjatuhan 
pidana bagi terdakwa, namun dari Pasal 181 ayat (1) dan (2) 
di atas dapat disimpulkan bahwa barang bukti digunakan 
untuk menghubungkan antara keterangan terdakwa dan 
keterangan saksi dengan barang-barang yang digunakan 
atau paling tidak berkaitan dengan perbuatannya. Artinya, 
secara tidak langsung, barang bukti akan meneguhkan 
kebenaran tentang apa yang terdakwa sampaikan dan apa 
yang saksi sampaikan, sehingga pada akhirnya kebenaran 
yang didapatkan dari klarifikasi terdakwa dan saksi dengan 
barang bukti tersebut akan memberikan keyakinan kepada 
hakim atas kesalahan terdakwa.  

Barang bukti dapat menghubungkan setiap peristiwa 
yang diuraikan dalam dakwaan penuntut umum 
berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa. 
Selain itu, barang bukti juga dapat membatu hakim dalam 
membangun petunjuk karena meskipun barang bukti tidak 
dapat dijadikan dasar untuk membentuk petunjuk dengan 
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alasan bahwa KUHAP telah menetapkan batasan bahwa 
petunjuk hanya dapat diambil dari keterangan saksi, surat 
dan keterangan terdakwa. Namun keberadaan barang bukti 
bisa memberikan dukungan bagi terbentuknya petunjuk 
berdasarkan keterangan saksi, surat maupun keterangan 
terdakwa. 

Tidak semua tindak pidana memiliki barang bukti, 
bisa karena barang bukti dihilangkan oleh si pelaku, 
sehingga pada saat proses penyidikan, petugas tidak dapat 
menemukan barang bukti tersebut atau karena perbuatan 
pidana yang dilakukan tidak menggunakan sarana atau alat 
tertentu, sehingga dalam perkara tersebut tidak terdapat 
adanya barang bukti.   

Meskipun eksistensi barang bukti tidak secara 
langsung menentukan terbukti atau tidaknya kesalahan 
terdakwa karena Pasal 183 KUHAP hanya menyebutkan 
bahwa untuk menyatakan seseorang bersalah ditentukan 
oleh minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim, 
namun dalam tindak pidana tertentu, keberadaan barang 
bukti sangat menentukan. Contohnya, dalam tindak pidana 
penyelahgunaan narkotika, barang bukti berupa narkotika 
harus ada atau setidaknya harus dapat dipastikan bahwa 
dalam tubuh terdakwa terkandung zat narkotika 
berdasarkan uji laboratorium karena seseorang yang diduga 
menyalahgunakan narkotika seperti dalam penyalahgunaan 
narkotika jenis ganja, maka barang bukti ganja yang 
digunakan oleh terdakwa harus dipastikan berdasarkan 
hasil uji laboratorium bahwa tumbuhan yang digunakan 
tersebut benar-benar adalah ganja karena bagi orang awam 
sulit untuk membedakan antara ganja dengan jenis-jenis 
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tumbuhan biasa, jika tidak didasarkan pada hasil uji 
laboratorium. 

Selain itu, dalam tindak pidana senjata api ilegal 
sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 1 UU 
Darurat Nomor 12 Tahun 1961 tentang Mengubah 
Ordonnantietijdelijke Bizondere Stafbepalingen (Stbl. 1948 
Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu 
Nomor 8 Tahun 1948. Tanpa dihadirkan di persidangan, 
barang bukti berupa senjata api yang digunakan oleh 
terdakwa akan menimbulkan keraguan bagi hakim untuk 
menentukan apakah benar atau tidak barang yang 
dituduhkan kepada terdakwa adalah senjata api karena saat 
ini banyak mainan yang mirip dengan sengaja api, sehingga 
kebenaran tentang benar dan tidaknya senjata api tersebut, 
selain harus disaksikan langsung oleh hakim di persidangan 
perlu adanya pengujian dari lembaga yang berwenang. 

Bagi tindak pidana yang sifat larangannya terletak 
pada hakikat barang atau benda tersebut, seperti 
kepemilikan narkotika, senjata api ilegal atau bahan peledak 
ilegal, pada umumnya memerlukan kepastian dan 
kebenaran tentang kebenaran barang-barang tersebut, tanpa 
adanya barang bukti dan hasil uji tentang kebenaran barang 
tersebut akan sulit bagi hakim untuk mendapatkan 
keyakinan tentang kesalahan terdakwa. 
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D. BENTUK PENENTUAN STATUS BARANG BUKTI DALAM 
PUTUSAN 

Undang-undang memberikan kewenangan kepada 
hakim untuk menentukan status barang bukti dalam perkara 
pidana berdasarkan sifat dan jenisnya. Pasal 194 ayat (1) 
KUHAP menyebutkan sebagai berikut: 

“Dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari 
segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya 
barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang 
paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum 
dalam putusan tersebut, kecuali jika menurut ketentuan 
undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk 
kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak 
sehingga tidak dapat dipergunakan lagi.” 

Menurut ketentuan pasal di atas, hakim dapat 
menentukan status barang bukti dalam putusan perkara 
pidana sebagai berikut: 

1. Diserahkan/dikembalikan kepada pihak yang paling berhak 
menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan 

Barang bukti diserahkan kepada pihak yang berhak 
jika barang tersebut milik korban, misalnya dalam tindak 
pidana pencurian, maka barang bukti berupa benda yang 
dicuri dikembalikan kepada korban yang menjadi pemilik 
barang tersebut. Sedangkan, jika hakim menjatuhkan 
putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka 
barang bukti dikembalikan dari siapa barang tersebut 
sebelumnya disita.  
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Dalam hal setelah diputus oleh pengadilan barang 
bukti diserahkan kepada yang berhak, maka dalam jangka 
waktu 14 hari jaksa eksekutor harus melaksanakannya 
sesuai dengan amar putusan pengadilan. Jika ternyata orang 
yang berhak menerima barang bukti tersebut tidak 
ditemukan, maka mekanisme pengembalian barang bukti  
dilakukan dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Jaksa 
Agung RI Nomor: Per-002/A/JA/05/2017 tentang 
Pelelangan dan Penjualan Langsung Benda Sitaan atau 
Barang Rampasan Negara atau Benda Sita Eksekusi dengan 
mekanisme sebagai berikut: 

(1) Pengembalian benda sitaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dilaksanakan dengan mengirimkan 
panggilan kepada pemilik atau yang berhak atas benda 
sitaan untuk mengambil benda sitaan di kantor 
kejaksaan negeri atau cabang kejaksaan negeri, tempat 
benda sitaan tersebut berada, atau dapat diantar 
langsung kepada pemiliknya atau yang berhak. 

(2) Dalam hal pemilik atau yang berhak atas benda sitaan 
tidak ditemukan alamat atau keberadaannya, jaksa 
eksekutor dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
sejak tanggal pengiriman panggilan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), mengumumkan pengembalian 
benda sitaan tersebut di kantor kecamatan atau 
kelurahan atau desa tempat tinggal terakhir pemilik atau 
yang berhak atas benda sitaan, serta di pengadilan negeri 
yang memutus perkara dan/atau melalui media massa. 

(3) Dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak pengumuman 
pengembalian benda sitaan, pemilik atau yang berhak 

170



Tata Cara PenangananAset Hasil Tindak Pidana  

atas benda sitaan tidak datang maka jaksa eksekutor 
mengumumkan kembali pengembalian benda sitaan. 

(4) Setelah melewati jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3), pemilik atau yang berhak atas benda sitaan 
tidak mengambil benda sitaan, jaksa eksekutor 
melaporkan secara tertulis kepada kepala kejaksaan 
negeri untuk memperoleh penetapan status benda sitaan. 

(5) Dalam hal kepala kejaksaan negeri menetapkan benda 
sitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilelang, 
satuan kerja teknis menyerahkan benda sitaan kepada 
sub bagian pembinaan untuk dilakukan pelelangan. 

Pasal 194 ayat (1) KUHAP menyebutkan “diserahkan 
kepada yang paling berhak” bukan “diserahkan kepada 
pemiliknya” KUHAP menggunakan frasa tersebut dapat 
difahami karena orang yang berhak untuk menguasai benda 
tersebut tidak harus selalu pemiliknya. Misalnya, pada saat 
terjadi tindak pidana, berang bukti yang disita sedang 
menjadi objek sewa menyewa, sehingga ketika perkaranya 
selesai, atau barang tersebut tidak dibutuhkan lagi dalam 
proses pembuktian, maka barang tersebut diserahkan 
kembali kepada si penyewa bukan kepada si pemiliknya 
karena pada saat itu yang berhak untuk menguasai barang 
tersebut adalah si penyewa. 

2. Dirampas untuk kepentingan negara 

Barang bukti dirampas untuk kepentingan negara jika 
barang tersebut dapat diuangkan atau dimanfaatkan untuk 
kepentingan negara atau jika benda tersebut tidak dapat 
dikuasai oleh perseorangan/warga negara, maka barang 
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tersebut dirampas untuk dipergunakan bagi kepentingan 
negara. Ketentuan Penjelasan Pasal 45 ayat (4) KUHAP 
menyebutkan sebagai berikut: 

“Yang dimaksud dengan "benda yang dirampas untuk 
negara" ialah benda yang harus diserahkan kepada 
departemen yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku.” 

Menurut ketentuan Penjelasan Pasal 45 ayat (3) di atas, 
jika suatu benda bersifat terlarang untuk diedarkan, atau 
tidak boleh dikuasai oleh perseorangan, maka benda 
tersebut dirampas untuk negara yang pelaksanaannya  
diserahkan kepada departemen/kementerian terkait yang 
membidangi hal tersebut. 

Sedangkan bagi barang-barang yang memiliki nilai 
ekonomis bagi negara, maka pelaksnaannya dilakukan 
berdasarkan putusan perampasan dengan cara melelang 
barang tersebut dan uang hasil pelelangannya diserahkan ke 
kas negara atau ditetapkan penggunaannya untuk 
kepentingan negara atau dihibahkan kepada pihak yang 
ditentukan berdasarkan peraturan perundang-undangan 
yang berlaku. 

Berdasarkan Pasal 16 Peraturan Jaksa Agung RI (Perja) 
Nomor Per-002/A/JA/05/2017 tentang Pelelangan dan 
Penjualan Langsung Benda Sitaan atau Barang Rampasan 
Negara atau Benda Sita Eksekusi, dalam hal terhadap barang 
rampasan negara dalam bentuk aset berupa sertifikat atau 
surat tanah, maka dilakukan penyelesaian dengan cara 
dilelang, putusan pengadilan, surat perintah dan berita 
acara penyitaan terhadap sertifikat, serta surat perintah dan 
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berita acara sita eksekusi terhadap tanah atau bangunan 
menjadi dasar untuk melakukan pelelangan terhadap 
sertifikat atau surat tanah beserta tanah, bangunan, atau 
tanam tumbuh di atasnya.  

Dalam hal barang bukti berupa fisik bangunan atau 
tanah berdasarkan Pasal 17 ayat (2) Perja No. Per-002/A/
JA/05/2017 dapat dilakukan dengan 3 cara yaitu: 

• dilelang, yang mana hasil pelelangannya disetorkan ke 
kas negara; 

• ditetapkan penggunaannya; 

• dihibahkan sesuai dengan peraturan perundang-
undangan. 

Pelelangan barang bukti berupa tanah atau bangunan 
dilakukan oleh pusat pemulihan aset atau seksi pengelolaan 
barang bukti dan barang rampasan melalui kantor lelang 
negara di mana barang rampasan berada dengan 
berpedoman pada putusan atau penetapan pengadilan, surat 
perintah dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau 
bangunan tersebut. 

Di samping telah ditentukan oleh KUHAP tentang 
mekanisme penentuan status barang bukti tindak pidana 
oleh putusan pengadilan, beberapa undang-undang juga 
memberikan pengaturan secara khusus bagi hakim untuk 
menentukan status barang bukti dalam suatu tindak pidana. 
Misalnya, dalam Pasal 78 ayat (15) UU Nomor 41 Tahun 1999 
tentang Kehutanan menyebutkan sebagai berikut: 

“Semua hasil hutan dari hasil kejahatan dan pelanggaran 
dan atau alat-alat termasuk alat angkutnya yang 
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dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau 
pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini 
dirampas untuk negara.” 

Ketentuan tersebut ditegaskan kembali dalam 
Penjelasan Pasal 16 UU Nomor 13 Tahun 2013 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan, pada 
alinea terakhir disebutkan sebagai berikut: 

“Di samping hasil hutan yang tidak disertai dengan surat 
keterangan sahnya hasil hutan, alat angkut, baik darat 
maupun perairan yang dipergunakan untuk mengangkut 
hasil hutan dimaksud dirampas untuk negara, hal itu 
dimaksudkan agar pemilik jasa angkutan/ pengangkut ikut 
bertanggung jawab atas keabsahan hasil hutan yang 
diangkut.” 

Dalam praktiknya, ketentuan perampasan barang 
bukti dalam tindak pidana kehutanan khususnya 
menyangkut alat/sarana transportasi yang digunakan 
dalam melakukan tindak pidana tidak selalu dapat 
diterapkan karena faktanya di lapangan banyak 
pengangkutan kayu hasil ilegal logging yang menggunakan 
sarana transportasi milik pihak ketiga dengan cara 
menyewa, sedangkan pihak ketiga si pemilik kendaraan 
sama sekali tidak mengetahui bahwa kendaraan miliknya 
digunakan untuk mengangkut kayu hasil kejahatan ilegal 
logging.  

Jika fakta di persidangan menujukan bahwa si pemilik 
kendaraan sama sekali tidak tersangkut dengan perbuatan 
yang dilakukan oleh si pelaku atau bahkan telah dibohongi 
oleh si pelaku, maka tidak adil jika si pemilik kendaraan 
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harus menanggung kerugian kendaraan miliknya di rampas 
untuk negara, sedangkan ia tidak terlibat dengan kejahatan 
itu, kecuali jika hakim menemukan fakta bahwa si pemilik 
kendaraan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa 
kendaraan miliknya digunakan untuk melakukan kejahatan, 
maka hakim dapat menentukan perampasan terhadap 
kendaraan tersebut. 

Pasal 78 ayat (15) UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang 
Kehutanan seperti tidak memberikan pilihan kepada hakim 
selain dari merampas barang bukti, termasuk sarana 
transportasi yang digunakan oleh si pelaku apapun faktanya 
di persidangan. Mungkin bisa saja kita mengatakan bahwa 
jika si pemilik kendaraan merasa dirugikan dengan 
perampasan yang dijatuhkan oleh hakim, ia dapat 
mengajukan gugatan pengembalian barang bukti ke 
pengadilan, namun perlu diingat bahwa untuk mengajukan 
gugatan ke pengadilan memerlukan biaya, waktu dan 
tenaga, sehingga jika memang benar si pemilik kendaraan 
tidak terlibat atas kejahatan yang dilakukan oleh si pelaku ia 
tidak boleh direpotkan untuk menuntut pengembalian 
barang tersebut karena pada asasnya penuntut umum harus 
membuktikan keterlibatan itu jika pada akhirnya ia 
menuntut agar barang bukti kendaraan itu akan dirampas 
untuk negara dan hakim bisa mempertimbangkannya secara 
arif dan bijaksana. 

Sama halnya dengan upaya keberatan dari pihak yang 
merasa berhak atas harta kekayaan dalam tindak pidana 
pencucian uang atau tindak pidana lain sebagaimana diatur 
dalam Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010, meskipun 
diwajibkan kepada si pemohon keberatan untuk 

175



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

membuktikan bahwa harta yang dimohonkan keberatan 
bukan berasal dari tindak pidana, namun penyidik selaku 
pemohon juga tidak boleh hanya berdiam diri menunggu 
pihak pemohon keberatan membuktikan hartanya bukan 
hasil dari tindak pidana, melainkan penyidik juga wajib 
m e m b u k t i k a n b a h w a h a r t a y a n g d i m o h o n k a n 
penanganannya ada kaitan dengan dugaan tindak pidana 
yang sedang dilakukan penyidikan olehnya. Jika penyidik 
tidak mampu membuktikan harta kekayaan tersebut terkait 
dengan tindak pidana, maka permohonannya tidak boleh 
dikabulkan oleh hakim karena akan melanggar hak 
kepemilikan seseorang. 

Meskipun dalam UU Nomor 8 Tahun 2010 berlaku 
asas pembalikan beban pembuktian, namun hal itu harus 
dilakukan secara proporsional dan berimbang. Artinya, 
tidak semua harus dibuktikan oleh pihak terdakwa, 
melainkan ia hanya wajib untuk membuktikan terkait 
dengan asal usul harta kekayaan yang diduga sebagai hasil 
dari tindak pidana, sedangkan penuntut umum tetap wajib 
untuk membuktikan dugaan keterkaitan antara harta 
kekayaan tersebut dengan tindak pidana pokoknya 
sebagaimana yang diuraikan dalam Pasal 2 ayat (1) UU 
Nomor 8 Tahun 2010. 

3. Dimusnahkan/dirusak sehingga tidak bisa dipergunakan lagi 

Dalam hal barang bukti termasuk kategori benda yang 
dilarang oleh undang-undang atau berpotensi menimbulkan 
bahaya bagi keselamatan manusia, maka hakim dapat 
menentukan status barang bukti tersebut dimusnahkan atau 
dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi.  
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Ketentuan Pasal 45 ayat (4) KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk 
diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan bagi 
kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.” 

Contoh benda yang bersifat terlarang atau dilarang 
untuk diedarkan antara lain narkotika, obat-obatan palsu 
atau senjata ilegal yang dapat menimbulkan bahaya bagi 
keselamatan manusia. Benda-benda tersebut setelah 
digunakan untuk pembuktian di pengadilan harus 
dimusnahkan sampai tidak bisa dipergunakan lagi karena 
akan membahayakan kehidupan manusia. Bahkan, untuk 
benda-benda yang menimbulkan bahaya dapat dilakukan 
pemusnahan, meskipun perkaranya masih dalam proses 
penyidikan atau penuntutan. Namun, atas hal itu penyidik/
penuntut umum wajib menyisihkan sebagian dari barang 
bukti tersebut untuk bahan pembuktian di pengadilan. 

Ketentuan Pasal 45 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut: 

“Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat lekas 
rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak mungkin 
untuk disimpan sampai putusan pengadilan terhadap 
perkara yang bersangkutan memperoleh kekuatan hukum 
tetap atau jika biaya penyimpanan benda tersebut akan 
menjadi terlalu tinggi, sejauh mungkin dengan persetujuan 
tersangka atau kuasanya dapat diambil tindakan sebagai 
berikut: 
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a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau 
penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang atau 
dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut umum, 
dengan disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; 

b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka 
benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang oleh 
penuntut umum atas izin hakim yang menyidangkan 
perkaranya dan disaksikan oleh terdakwa atau 
kuasanya.” 

Ketentuan di atas menjadi dasar bagi penyidik dan 
penuntut umum untuk menilai perlu atau tidaknya 
dilakukan tindakan pendahuluan terhadap barang yang 
dikenakan penyitaan, sebelum mendapatkan putusan hakim 
yang berkekuatan hukum tetap. 

E. UPAYA HUKUM TERHADAP PENENTUAN STATUS BARANG 
BUKTI 

Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
terhadap barang bukti dalam perkara pidana tidak 
selamanya tepat sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya. 
Artinya, ada kalanya pihak ketiga merasa dirugikan atas 
penentuan status barang bukti yang dinyatakan dalam 
putusan hakim.  

Ketentuan Pasal 19 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan 
sebagai berikut: 
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(1) Putusan pengadilan mengenai perampasan barang-
barang bukan kepunyaan terdakwa tidak dijatuhkan, 
apabila hak-hak pihak ketiga yang beritikad baik akan 
dirugikan. 

(2) Dalam hal putusan pengadilan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) termasuk juga barang pihak ketiga yang 
mempunyai itikad baik, maka pihak ketiga tersebut dapat 
mengajukan surat keberatan kepada pengadilan yang 
bersangkutan, dalam waktu paling lambat 2 (dua) bulan 
setelah putusan pengadilan diucapkan di sidang terbuka 
untuk umum. 

(3) Pengajuan surat keberatan sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (2) tidak menangguhkan atau menghentikan 
pelaksanaan putusan pengadilan. 

(4) Dalam keadaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), 
hakim meminta keterangan penuntut umum dan pihak 
yang berkepentingan. 

(5) Penetapan hakim atas surat keberatan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (2) dapat dimintakan kasasi ke 
Mahkaman Agung oleh pemohon atau penuntut umum. 

Meskipun pasal di atas memberikan saluran bagi 
pihak ketiga yang merasa dirugikan atas penentuan status 
barang bukti oleh putusan hakim berdasarkan alasan bahwa 
barang yang dirampas untuk negara adalah miliknya yang 
sah, tetapi UU sendiri tidak memberikan tata cara dan 
mekanisme pengajuannya seperti apa, termasuk apakah 
pengajuan keberatan tersebut masih menjadi satu bagian 
dengan perkara tindak pidana korupsinya ataukah 
dilakukan secara terpisah, misalnya, keberatan tersebut 
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diajukan tersendiri dan disidangkan oleh hakim berdasarkan 
perkara tersendiri dari perkara tindak pidana korupsinya.  

Pertanyaan selanjutnya adalah, oleh karena setiap 
upaya hukum yang disediakan berdasarkan ketentuan 
perundang-undangan tidak secara tegas menjelaskan 
apakah termasuk dalam ruang lingkup hukum pidana atau 
merupakan bagian dari perkara perdata, maka perlu ada 
kejelasan tentang hal itu, sebab ketika hukum acara yang 
diatur secara khusus tidak tersedia dalam aturan 
perundang-undangan, hakim akan kesulitan untuk merujuk 
kepada hukum acara yang mana, apakah mengikuti hukum 
acara pidana sebagaimana yang diatur oleh KUHAP, 
ataukah berdasarkan hukum acara perdata sebagaimana 
yang diatur dalam HIR/RBg? 

Kondis i ke t idak je lasan te rsebut ser ingka l i 
menimbulkan keragu-raguan bagi hakim yang memeriksa 
perkara ketika ia akan menggunakan aturan dalam hukum 
acara karena kesalahan dalam menggunakan hukum acara 
akan berakibat fatal bagi perkara yang ditanganinya. 

Hal terpenting dari upaya keberatan yang diajukan 
oleh pihak ketiga adalah bagaimana kerugian yang dialami 
bisa dipulihkan melalui mekanisme yang mudah dan cepat 
karena semakin lama ia harus mengadapi proses hukum 
akan semakin banyak waktu, tenaga dan biaya yang 
dikeluarkan. Jika barang bukti sudah terlanjur dilelang dan 
telah diserahkan ke kas negara, maka pemulihannya akan 
semakin sulit karena memerlukan persetujuan dari berbagai 
institusi. 
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Penjelasan Pasal 19 ayat (3) UU Tipikor memberikan 
pengaturan sebagai berikut: 

“Apabila keberatan pihak ketiga diterima oleh hakim setelah 
eksekusi, maka negara berkewajiban mengganti kerugian 
kepada pihak ketiga sebesar nilai hasil lelang atas barang 
tersebut.” 

Menurut Penjelasan Pasal 19 ayat (3) UU Tipikor di 
atas negara harus membayar kerugian pihak pemilik barang 
yang dirampas senilai hasil pelelangan. Meskipun ketentuan 
di atas terkesan menjadi sebuah solusi, namun kerugian 
tidak akan sepenuhnya terpulihkan karena nilai pelelangan 
pada umumnya lebih rendah dari nilai barangnya jika 
dibandingkan barang tersebut dijual dalam kondisi yang 
normal, namun undang-undang hanya menentukan senilai 
penjualan lelang yang dapat diterima oleh pihak ketiga yang 
dirugikan. 

Mekanisme pembayaran atas pengembalian kerugian 
ini pun tidak begitu jelas bagaimana mekanisme 
pencairannya, namun dalam praktiknya digunakan 
ketentuan PMK Nomor 206/PMK.02/2018 tentang Tata Cara 
Revisi Anggaran Tahun Anggaran 2019 pada Pasal 7 ayat (3) 
huruf m yang berbunyi sebagai berikut:  

“Pergeseran anggaran untuk penyelesaian putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
(inkracht)” 

Ketentuan tersebut dijelaskan secara lebih rinci pada 
bagian Lampiran poin 2 huruf l disebutkan sebagai berikut: 
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Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian putusan 
pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap 
(inkracht). Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian 
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum 
tetap (inkracht) dapat dilakukan antarjenis belanja dan/atau 
antar kegiatan dalam 1 (satu) program. Pergeseran 
anggaran dimaksud merupakan kewaj iban pengeluaran 
yang timbul sehubungan dengan putusan pengadilan yang 
telah mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht). 
Pergeseran anggaran dimaksud merupakan tanggung jawab 
K/L yang terkait dengan permasalahan tersebut. Ketentuan 
ini juga dapat digunakan untuk penyelesaian revisi berupa 
pembayaran ganti kerugian korban salah tangkap. 

Dua ketentuan di atas menunjukan bahwa tidak 
mudah proses pembayaran ganti rugi tersebut, meskipun 
pihak pemilik barang telah mendapatkan putusan 
pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan 
amar memerintahkan agar mengganti kerugian atas 
perampasan barang miliknya karena mekanisme 
pengeluaran uang negara tidak sesimpel seperti 
mengeluarkan uang pribadi, tetapi harus melalui tahapan-
tahapan yang telah ditentukan berdasarkan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku karena semuanya harus 
dipertanggungjawabkan oleh pihak pengelola keuangan. 

Sebelum itu terjadi, sebaiknya hakim lebih berhati-hati 
dalam menentukan status barang bukti agar tidak 
menimbulkan pelanggaran hak bagi si pemilik barang yang 
memperoleh kepemilikan tersebut secara sah karena jika 
telah terlanjur dilakukan pelelangan, meskipun masih 
tersedia saluran untuk menuntut pengembaliannya, 
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prosesnya tidak semudah yang dibayangkan, bahkan 
cenderung akan semakin menimbulkan kerugian bagi si 
pemilik barang.  

Hakim bukan hanya dituntut untuk menegakkan 
hukum dalam arti menerapkan bunyi pasal undang-undang, 
namun hakim juga harus mampu menggali kebenaran sejati 
dan menentukan putusan secara adil berdasarkan fakta 
pembuktian dan keyakinan dalam hati nuraninya. Peranan 
hakim dalam menegakkan keadilan juga harus dimaknai 
sebagai upaya untuk menghindari kerugian bagi pihak-
pihak yang seharusnya tidak bertanggung jawab atas 
tindakan yang tidak dilakukannya. 
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Meskipun dalam pemeriksaan keberatan yang persidangannya dihadiri 
oleh pemohon (penyidik) dan termohon (tersangka) relasi para pihak 
dan mekanisme pemeriksaannya seolah-olah seperti dalam perkara 
perdata, namun kebenaran yang digali dalam perkara permohonan ini 
adalah kebenaran materiil karena sifat perkara pidana menganut 
prinsip mencari kebenaran materiil dan penentuan harta kekayaan 
tersebut terkait dengan dugaan tindak pidana.
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BAGIAN 
KEEMPAT 

RUANG LINGKUP 
PERMOHONAN STATUS HARTA 

KEKAYAAN DALAM TINDAK 
PIDANA PENCUCIAN UANG 

A. YURISDIKSI PEMERIKSAAN PERMOHONAN 
Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 (hasil 

amandemen ke-IV) menyebutkan secara tegas bahwa 
Indonesia adalah negara hukum. Pengertian negara hukum 
atau dikenal dengan istilah rechtstaat sesungguhnya 
mengandung makna bahwa negara menganut ajaran dan 
prinsip-prinsip tentang supremasi hukum (supremacy of law) 
di mana hukum dijungjung tinggi sebagai pedoman dan 
penentu arah dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan 
bernegara. Konsep dasar negara hukum sebagaimana 
dikemukakan oleh F.J. Stahl adalah mengandung empat 
pilar penting antara lain: pertama adanya pengakuan hak-hak 
asasi manusia (grondrechten), kedua adanya pemisahan 
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kekuasaan (scheiding van machten) , ketiga adanya 
pemer intahan berdasarkan pera turan-peraturan 
(wetmatigeheid van bestuur) dan keempat adanya peradilan tata 
usaha negara (administrative rechtspraak).  59

Kekuasaan kehakiman menurut Pasal 18 Undang-
Undang Nomor 48 Tahun 2009 dilaksanakan oleh 
Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di 
bawahnya dalam empat lingkungan peradilan yaitu 
Lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan 
Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah 
Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung merupakan 
lembaga peradilan tertinggi yang ada di Indonesia selain 
fungsinya sebagai lembaga kasasi dan peninjauan kembali 
terhadap sengketa yang diajukan upaya hukum kepadanya 
juga sebagai lembaga pengawas internal tertinggi terhadap 
proses peradilan yang ada di bawahnya. 

Secara garis besar kewenangan peradilan umum 
dalam pemeriksaan perkara dibagi menjadi dua yaitu 
kewenangan pemeriksaan perkara pidana dan perkara 
perdata, sedangkan dalam praktiknya masing-masing 
kewenangan tersebut kemudian dibagi lagi menjadi pidana 
umum dan pidana khusus, perdata umum dan perdata 
khusus, sehingga jika digambarkan dalam sebuah skema 
akan tergambar sebagai berikut: 

 Oemar Seno Adji, Prasaran pada Seminar Ketatanegaraan Undang-Undang Dasar 59

1945, Jakarta Seruling Masa; hal 24 
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Tidak disebutkan secara tegas, baik dalam Pasal 67 
ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun 
dalam Perma 1/2013 tentang Tata Cara Penyelesaian 
Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak 
Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain terkait 
dengan jenis perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan tersebut, apakah termasuk dalam yurisdiksi 
pemeriksaan perkara perdata karena melibatkan 
pembuktian tentang status harta kekayaan ataukah 
termasuk dalam jenis perkara pidana karena menjadi 
turunan dari perkara pokok tentang tindak pidana 
pencucian uang.  

Jika kita simak ketentuan Pasal 24 Perma 1/2013 yang 
menyebutkan “ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana 
tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini” maka 
dapat ditarik kesimpulan bahwa perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan ini masuk dalam ruang lingkup 
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perkara pidana. Akan tetapi meskipun demikian tidak bisa 
sepenuhnya menerapkan ketentuan KUHAP karena 
karakteristik perkaranya berbeda dengan perkara pidana 
pada umumnya.  

Penentuan ranah pemeriksaan perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan ini menjadi penting karena akan 
berkaitan dengan beberapa hal sebagai berikut: 

1. hukum acara yang digunakan; 

2. relasi para pihak di persidangan; 

3. mekanisme pembuktian dan alat-alat bukti yang 
digunakan; 

4. upaya hukum dan proses eksekusi atas putusan 
permohonan tersebut. 

Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 tantang Pencegahan 
dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 
menyebutkan sebagai berikut: 

(1) Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang 
mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari 
sejak tanggal penghentian sementara Transaksi, PPATK 
menyerahkan penanganan harta kekayaan yang 
diketahui atau patut diduga merupakan hasil tindak 
pidana tersebut kepada penyidik untuk dilakukan 
penyidikan. 

(2) Dalam hal yang diduga sebagai pelaku tindak pidana 
tidak ditemukan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari, 
penyidik dapat mengajukan permohonan kepada 
pengadilan negeri untuk memutuskan harta kekayaan 
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tersebut sebagai aset negara atau dikembalikan kepada 
yang berhak. 

(3) Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus 
memutus dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari. 

Sedangkan Pasal 1 Perma 1/2013 menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan 
harta kekayaan yang diajukan oleh penyidik dalam hal yang 
diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan 
sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” 

Berdasarkan beberapa ketentuan di atas, maka 
lahirnya permohonan tersebut tidak terlepas dari dugaan 
tindak pidana yang sedang diproses dalam tahap 
penyidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa perkara 
permohonan ini menjadi turunan dari penanganan perkara 
pokoknya, yaitu tindak pidana pencucian uang atau tindak 
pidana lain.  

Oleh karena undang-undang tidak menunjuk secara 
tegas dan tidak pula menyebutkan bahwa perkara 
permohonan ini dapat diperiksa dengan hukum acara 
perdata, maka dapat dikatakan bahwa perkara permohonan 
tersebut menjadi kompetensi pemeriksaan dalam lingkup 
perkara pidana, namun bukan dalam rangka pemeriksaan 
atas perbuatan pidana.  

Jika dibandingkan, maka perkara permohonan ini 
hampir mirip dengan perkara praperadilan sebagaimana 
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diatur dalam Bab X Bagian Kesatu KUHAP. Beberapa 
kemiripan antara perkara permohonan ini dengan perkara 
praperadilan antara lain sebagai berikut:  

1. Bukan sebagai perkara pokok, melainkan menjadi 
turunan dari adanya penanganan perkara pokok 

2. Baik praperadilan maupun permohonan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 
tidak akan ada tanpa penanganan perkara pokoknya; 

3. Sifat pemeriksaannya cepat dan sederhana dengan 
pembatasan jangka waktu pemeriksaan paling lambat 7 
hari hakim harus sudah menjatuhkan putusan; 

4. Baik praperadilan maupun permohonan penanganan 
harta kekayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat 
(2) UU Nomor 8 Tahun 2010 diajukan sebelum perkara 
pokoknya diperiksa di pengadilan. 

5. Sama-sama tertutup untuk mengajukan upaya hukum ke 
tingkat banding, kasasi maupun PK. 

6. Sama-sama disidangkan dengan hakim tunggal, kecuali 
dalam pemeriksaan keberatan pemeriksaan dilakukan 
dengan hakim majelis. 

Dalam pemeriksaan keberatan yang persidangannya 
dihadiri oleh pemohon (penyidik) dan termohon (pihak 
yang merasa berhak atas harta kekayaan) relasi para pihak 
sepert i dalam perkara perdata dan mekanisme 
pemeriksaannya seolah-olah seperti dalam perkara perdata, 
namun kebenaran yang digali dalam perkara permohonan 
ini adalah kebenaran materiil karena sifat perkara pidana 
menganut prinsip mencari kebenaran materiil dan 
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penentuan harta kekayaan tersebut terkait dengan dugaan 
tindak pidana. 

Seperti halnya dalam perkara praperadilan, proses 
pemeriksaannya mirip dengan pemeriksaan dalam perkara 
perdata, meskipun sebenarnya tidak sepenuhnya 
menggunakan hukum acara perdata karena Pasal 82 ayat (1) 
huruf b KUHAP menghendaki ada keterangan dari pihak 
pemohon dan termohon yang tidak dikenal dalam proses 
pemeriksaan perkara perdata.  

Perma 1/2013 telah menyediakan hukum acara 
tersendiri bagi pemeriksaan perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian 
uang atau tindak pidana lain, meskipun tidak serinci hukum 
acara yang diatur dalam KUHAP maupun HIR/RBg. Hal ini 
dapat dimaklumi karena sifat Perma hanya mengisi 
kekosongan hukum acara. Artinya, terhadap hal-hal yang 
telah jelas diatur tetap menggunakan peraturan hukum 
acara yang ada.  

Ketentuan Pasal 5 Perma 1/2013 menyebutkan sebagai 
berikut: 

(1) Pengadilan negeri yang berwenang memeriksa, mengadili dan 
memutus permohonan penanganan harta kekayaan adalah 
pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 
keberadaan harta kekayaan. 

(2) Apabila terdapat beberapa harta kekayaan yang dimohonkan 
untuk dimintakan penanganan harta kekayaan salam daerah 
hukum beberapa pengadilan negeri, penyidik dapat memilih 
salah satu dari pengadilan negeri tersebut untuk mengajukan 
permohonan penanganan harta kekayaan 
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Ketentuan mengenai wewenang pemeriksaan 
pengadilan sebagaimana disebutkan di atas, mirip dengan 
kewenangan pengadilan dalam memeriksa perkara perdata 
terkait dengan objek perkara yang melibatkan benda tetap.  

Pasal 118HIR/142 RBg berbunyi sebagai berikut: 

(1) Gugatan perdata, yang pada tingkat pertama masuk 
kekuasaan pengadilan negeri, harus dimasukkan dengan 
surat permintaan yang ditandatangani oleh penggugat 
atau oleh wakilnya menurut pasal 123, kepada ketua 
pengadilan negeri di daerah hukum siapa tergugat 
bertempat diam atau jika tidak diketahui tempat 
diamnya, tempat tinggal sebetulnya. 

(2) Jika tergugat lebih dari seorang, sedang mereka tidak 
tinggal di dalam itu dimajukan kepada ketua pengadilan 
negeri di tempat tinggal salah seorang dari tergugat itu, 
yang dipilih oleh penggugat. Jika tergugat-tergugat satu 
sama lain dalam perhubungan sebagai perutang utama 
dan penanggung, maka penggugatan itu dimasukkan 
kepada ketua pengadilan negeri di tempat orang yang 
berutang utama dari salah seorang dari pada orang 
berutang utama itu, kecuali dalam hal yang ditentukan 
pada ayat 2 dari pasal 6 dari reglemen tentang aturan 
hakim dan mahkamah serta kebijaksanaan kehakiman 
(R.O.). 

(3) Bilamana tempat diam dari tergugat tidak dikenal, lagi 
pula tempat tinggal sebetulnya tidak diketahui, atau jika 
tergugat tidak dikenal, maka surat gugatan itu 
dimasukkan kepada ketua pengadilan negeri di tempat 
tinggal penggugat atau salah seorang dari pada 
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penggugat, atau jika surat gugat itu tentang barang 
tetap, maka surat gugat itu dimasukkan kepada ketua 
pengadilan negeri di daerah hukum siapa terletak barang 
itu. 

(4) Bila dengan surat syah dipilih dan ditentukan suatu 
tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, 
dapat memasukkan surat gugat itu kepada ketua 
pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak 
tempat kedudukan yang dipilih itu. 

Terdapat perbedaan antara kompetensi relatif yang 
diatur dalam HIR dengan RBg yaitu dalam hal objek 
gugatan benda tetap. HIR menganut asas actor sequitor forum 
rei (gugatan diajukan di tempat tinggal/kediaman tergugat), 
sedangakan RBg menganut asas lex rei sitae (gugatan 
diajukan di tempat benda tetap berada). 

Dalam HIR sebagaimana disebutkan dalam Pasal 118 
ayat (3) penentuan pengajuan gugatan ke pengadilan tempat 
barang tetap berada jika tempat kediaman atau tempat 
tinggal tergugat tidak diketahui dan objek gugatannya 
berupa benda tetap, maka pengajuan gugatannya ditujukan 
ke pengadilan di wilayah hukum tempat benda tetap itu 
berada. Sedangkan, menurut RBg jika objek gugatan berupa 
benda tetap, maka meskipun tempat kediaman atau tempat 
tinggal tergugat diketahui, gugatan tetap ditujukan ke 
pengadilan dalam wilayah hukum benda tetap itu berada. 
Hal tersebut dapat dilihat dari bunyi Pasal 142 ayat (5) RBg 
yang menentukan tentang kompetensi relatif pemeriksaan 
gugatan terhadap objek berupa benda tetap sebagai ayat 
tersendiri.  
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Ketentuan Pasal 142 ayat (5) RBg berbunyi sebagai 
berikut: 

“Dalam gugatannya mengenai barang tetap maka gugatan 
diajukan kepada ketua pengadilan negeri di wilayah letak 
barang tetap tersebut; jika barang tetap itu terletak di dalam 
wilayah beberapa pengadilan negeri gugatan itu diajukan 
kepada salah satu ketua pengadilan negeri tersebut atas 
pilihan penggugat. (IR. 119)” 

Ketentuan Pasal 5 Perma 1/2013 menentukan tempat 
diajukan permohonan di pengadilan dalam wilayah hukum 
harta kekayaan berada. Hal tersebut cukup beralasan karena 
permohonan ini muncul akibat keberadaan pemilik harta 
kekayaan yang kemudian ditetapkan menjadi tersangka 
tidak diketahui keberadaannya. Seandainya si pelaku tindak 
pidana itu ditemukan, maka tidak perlu diajukan 
permohonan untuk penanganan harta kekayaan tersebut 
karena penyidik cukup melakukan penyitaan dan kemudian 
statusnya akan ditentukan dalam putusan atas perkara 
pokoknya, apakah dikembalikan kepada si tersangka/
terdakwa atau dirampas untuk negara. 

Pasal 6 Perma Nomor 1 Tahun 2013 menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu 
pengadilan negeri untuk memeriksa suatu permohonan 
penanganan harta kekayaan Mahkamah Agung menetapkan 
atau menunjuk pengadilan negeri lain yang layak untuk 
memeriksa permohonan dimaksud berdasarkan usul dari 
pimpinan instansi penyidik yang bersangkutan” 
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 Perma tidak menjelaskan lebih lanjut apa bentuk 
keadaan yang tidak memungkinkan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal tersebut, namun setidaknya ketentuan tersebut 
menunjuk pada alasan-alasan secara umum misalnya: 

1. terjadi bencana alam; 

2. terjadi huru hara; 

3. terjadi kondisi politik yang tidak memungkinkan 
dilakukan proses persidangan di pengadilan tersebut 
seperti yang pernah terjadi di Aceh. 

Selain itu, ketentuan tersebut juga bisa menjadi dasar 
bagi Mahkamah Agung untuk menentukan pengadilan 
mana yang berwenang mengadili suatu perkara jika terjadi 
sengketa mengadili di antara beberapa pengadilan atau jika 
masing-masing pengadilan menyatakan tidak berwenang 
mengadili. 

Berdasarkan Pasal 7 Perma 1/2013, dalam hal harta 
kekayaan yang menjadi objek perkara permohonan tersebut 
berada di luar negeri atau di luar yurisdiksi negara 
Indonesia, maka Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang 
berwenang memeriksa, mengadil i dan memutus 
permohonannya. Ketentuan tersebut berlaku pada hampir 
semua sengketa hukum, artinya jika suatu perkara tidak 
memiliki yurisdiksi secara relatif, maka Pengadilan Negeri 
Jakarta Pusat yang berwenang untuk memeriksanya. Hal ini 
juga berlaku dalam pemeriksaan perkara yang melibatkan 
subjek hukum antarnegara, namun memilih diselesaikan 
dengan hukum Indonesia. 
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Kompetensi pemeriksaan dalam perkara permohonan 
ini tidak sama dengan komptensi sebagaimana diatur dalam 
Pasal 84 KUHAP bagi perkara tindak pidana pokok.  

Ketentuan Pasal 84 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut: 

(1) Pengadilan negeri berwenang mengadili segala perkara 
mengenai tindak pidana yang dilakukan dalam daerah 
hukumnya. 

(2) Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya 
terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat 
ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang 
mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat 
kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih 
dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada 
tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam 
daerahnya tindak pidana itu dilakukan. 

(3) Apabila seorang terdakwa melakukan beberapa tindak 
pidana dalam daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, 
maka tiap pengadilan negeri itu masing-masing 
berwenang mengadili perkara pidana itu. 

(4) Terhadap beberapa perkara pidana yang satu sama lain 
ada sangkut pautnya dan dilakukan oleh seorang dalam 
daerah hukum pelbagai pengadilan negeri, diadili oleh 
masing-masing pengadilan negeri dengan ketentuan 
dibuka kemungkinan penggabungan perkara tersebut. 

Meskipun apa yang menjadi dasar permohonan 
penanganan harta kekayaan tersebut tidak terlepas dari 
adanya dugaan tindak pidana, namun materi pemeriksaan 
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tidak terkait langsung dengan tindak pidananya, melainkan 
dengan status dan keberadaan harta kekayaan yang diduga 
hasil dari tindak pidana. Hampir sama halnya dengan 
persoalan dalam pembuktian perkara money laundering, 
maka dalam proses penentuan status harta kekayaan juga 
akan selalu menjadi pertanyaan, apakah tindak pidana yang 
dituduhkan sebagai sumber atau asal-usul harta tersebut 
harus ikut dibuktikan atau cukup hanya dipersangkakan 
saja? Hal tersebut akan dibahas secara lengkap dalam 
pembahasan selanjutnya. 

B. KETERKAITAN PERKARA PERMOHONAN DENGAN 
TINDAK PIDANA POKOK  

Pertanyaan mendasar dalam perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian 
uang atau tindak pidana lain adalah sebagai berikut: 

1. Sejauh manakah kaitan pembuktian atas permohonan 
penanganan harta kekayaan tersebut dengan tindak 
pidana pokoknya? 

2. Apakah pembuktian asal usul harta kekayaan yang 
diduga sebagai hasil dari tindak pidana harus memenuhi 
minimal pembuktian seperti halnya pembuktian 
terhadap tindak pidana pokoknya? 

3. Apakah ketiadaan si pelaku yang tidak ditemukan atau 
melarikan diri dari proses penanganan perkara juga 
harus dibuktikan oleh penyidik dengan bukti-bukti 
tertentu? 
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Mungkin semua sepakat bahwa dengan kondisi si 
pelaku tidak ditemukan akan menjadi dugaan kuat bahwa 
sebenarnya si pemilik harta kekayaan tersebut tidak 
beritikad baik untuk menghadapi proses hukum yang 
berjalan atas dirinya atau si pelaku telah menyadari bahwa 
harta kekayaan itu memang merupakan hasil dari tindak 
pidana sehingga tidak mungkin dia berniat untuk 
mengurusnya. 

Prinsip umum yang berlaku bahwa setiap orang yang 
menghindar dari proses penegakan hukum, maka akan 
kehilangan hak-haknya dalam proses berperkara, hal mana 
juga berlaku dalam prosedur pengajuan praperadilan, 
bahwa menurut Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) 
1/2018 tentang Larangan Pengajuan Praperadilan Bagi 
Tersangka Yang Melarikan Diri atau Dalam Status Daftar 
Pencarian Orang.  

Materi SEMA tersebut mengatur 3 poin penting 
sebagai berikut: 

1. Dalam hal tersangka melarikan diri atau dalam status 
daftar pencarian orang (DPO), maka tidak dapat 
mengajukan praperadilan; 

2. J ika permohonan praperadilan tersebut tetap 
dimohonkan oleh penasihat hukum atau keluarganya, 
maka hakim menjatuhkan putusan yang menyatakan 
permohonan praperadilan tidak dapat diterima 

3. Terhadap putusan tersebut tidak dapat diajukan upaya 
hukum, namun tetap dapat diajukan lagi jika si 
tersangka menyerahkan diri dan waktu untuk 
mengajukan masih tersedia. 
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Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan yang tersangkanya tidak ditemukan atau 
melarikan diri atau sengaja mengindari dari proses 
penyidikan, maka cukup adil jika penentuan status harta 
kekayaan yang diduga hasil dari tindak pidana ditentukan 
secara sepihak karena hampir dipastikan si pemiliknya tidak 
akan datang untuk mengurus hartanya dengan alasan 
bahwa jika ia hadir untuk membela kepentingannya atas 
harta kekayaan tersebut, itu sama saja dengan menyerahkan 
diri dan ia harus menjalani proses penegakan hukum pidana 
atas perkara pokok yang dituduhkan.  

Selain itu, jika nanti ia terbukti melakukan tindak 
pidana, maka harta kekayaan tersebut juga akan dirampas 
untuk negara, sehingga sangat kecil kemungkinannya ia 
akan hadir dalam proses permohonan penanganan harta 
kekayaan tersebut dan ia akan lebih memilih untuk 
merelakan harta kekayaannya dirampas untuk negara 
daripada harus menyerahkan diri kepada penegak hukum. 

Selalu menjadi pertanyaan klasik dalam penanganan 
perkara yang melibatkan tindak pidana pencucian uang 
adalah terkait dengan pembuktian tindak pidana asalnya 
karena status harta kekayaan tersebut akan ditentukan 
berdasarkan pertimbangan bahwa harta kekayaan tersebut 
berasal dari tindak pidana. Lalu kemudian sejauh mana 
keterkaitan tindak pidana pokok yang menjadi dugaan 
sebagai penghasil harta kekayaan tersebut harus dibuktikan 
agar hakim bisa menentukan apakah harta kekayaan yang 
pemiliknya tidak ditemukan tersebut dapat dirampas untuk 
negara atau dikembalikan kepada yang berhak? 
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Sebelumnya telah dijelaskan bahwa tindak pidana 
pencucian uang dapat diproses tanpa harus menunggu 
tindak pidana asalnya terbukti lebih dulu melalui putusan 
yang berkuatan hukum tetap. Prinsip tersebut juga ikut 
melatarbelakangi proses pembuktian dalam penentuan 
status harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana. 
Artinya, ketika penyidik mengajukan permohonan 
penanganan harta kekayaan tersebut, tidak perlu harus 
didahului dengan terbuktinya tindak pidana yang diduga 
penghasil harta kekayaan tersebut karena pengajuan 
permohonan tersebut didasarkan atas alasan bahwa 
tersangka yang diduga sebagai pemilik harta tersebut 
melarikan diri atau sengaja menghindari proses 
pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik. 

Namun meskipun demikian, bukan berarti bahwa 
penyidik sama sekali tidak perlu mengajukan bukti-bukti 
karena hakim pada prinsipnya bebas untuk menentukan 
apakah harta kekayaan tersebut akan dinyatakan menjadi 
aset negara atau dikembalikan kepada pihak yang berhak.  

Selain dalam permohonan tersebut harus memuat 
tentang identitas harta kekayaan sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 2 dan perihal tentang tindakan penyitaan 
berdasarkan ketentuan Pasal 3 Perma 1/2013, pengajuan 
permohonan penanganan harta kekayaan tersebut harus 
juga memuat hal-hal sebagai berikut: 

1. Berita acara penghentian sementara seluruh atau 
sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui 
atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas 
permintaan PPATK; 
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2. Berkas perkara hasil penyidikan; dan 

3. Berita acara pencarian tersangka; 

Meskipun si pemilik harta kekayaan telah ditetapkan 
sebagai tersangka, hakim memiliki kewenangan untuk 
mempertimbangkan tentang apakah benar dugaan bahwa 
harta kekayaan yang disita oleh penyidik itu benar-benar 
milik orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan 
harta tersebut berasal dari tindak pidana atau bukan karena 
dalam proses penanganan tindak pidana yang tersangkanya 
ada sekali pun tidak terlepas kemungkinan bahwa penyitaan 
yang dilakukan oleh penyidik keliru, dalam arti harta yang 
disita bukan milik si tersangka atau tidak semuanya milik 
tersangka.  

Hal tersebut penting untuk menjadi sikap kehati-
hatian bagi hakim karena ketika harta kekayaan tersebut 
dirampas untuk negara sedangkan ada hak dan kepentingan 
pihak ketiga yang tidak terkait dengan tindak pidana 
sebagai pemilik harta tersebut secara sah, maka perampasan 
tersebut akan melanggar hak asasi dari orang yang 
sebenarnya tidak ada kaitan apa-apa dengan tindak pidana 
yang sedang dilakukan penyidikan. 

Undang-undang telah memberikan kewenangan 
kepada hakim untuk menentukan apakah orang yang 
ditetapkan sebagai tersangka itu memiliki dugaan kuat 
sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang 
ada. Selain itu, penting untuk dipertimbangkan oleh hakim 
menyangkut apakah harta kekayaan tersebut memiliki 
dugaan kuat sebagai hasil dari tindak pidana berdasarkan 
bukti-bukti yang ada ataukah tidak.  
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Hakim tetap berwenang untuk menentukan status 
harta kekayaan tersebut, apakah akan dikembalikan kepada 
yang berhak jika dapat dibuktikan bahwa harta kekayaan 
yang dimohonkan penentuan statusnya tersebut terbukti 
bukan hasil dari tindak pidana berdasarkan bukti-bukti yang 
diajukan oleh pemohon keberatan ataukah dirampas untuk 
negara. 

Hakim dituntut untuk lebih hati-hati dalam 
menentukan status harta kekayaan yang dimohonkan 
karena pemeriksaan dan pembuktiannya hanya berdasarkan 
dalil-dalil sepihak, kecuali jika ada keberatan dari pihak 
yang mengaku sebagai pemilik harta yang sah.  

Dalam persidangan tindak pidana, hakim akan 
menentukan harta kekayaan yang disita sebagai barang 
bukti apakah dikembalikan kepada si terdakwa, 
dimusnahkan atau dirampas untuk negara, namun oleh 
karena telah melalui proses pembuktian, baik dari bukti 
pihak penuntut umum maupun dari bukti pihak terdakwa, 
maka hakim lebih mudah untuk menentukan status barang 
bukti tersebut.  

Berbeda halnya dengan perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 67 (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 ini karena hakim harus 
menentukan status harta kekayaan tersebut tanpa ada 
pembuktian dari pihak tersangka, padahal belum tentu 
dikemudian hari orang yang diduga sebagai pelaku tindak 
pidana tersebut terbukti perbuatan pidananya dan sekaligus 
terbukti juga bahwa harta kekayaan yang disita tersebut 
merupakan hasil dari tindak pidana. 

202



Tata Cara PenangananAset Hasil Tindak Pidana  

Banyak kasus dalam proses penyidikan ternyata 
penyidik telah keliru melakukan penyitaan terhadap barang-
barang atau harta kekayaan yang diduga terkait atau 
merupakan hasil dari tindak pidana. Sebagai contoh dalam 
kasus mantan Hakim Jakarta Pusat Syarifuddin Umar yang 
akhirnya KPK dihukum untuk membayar ganti rugi 
berdasarkan Putusan Kasasi Nomor 2580 K/Pdt/2013 
tertanggal 13 Maret 2014 dan dikuatkan oleh Putusan 
Peninjauan Kembali Nomor 597 PK/Pdt/2015 tertanggal 24 
Februari 2016. Amar putusan tersebut menyatakan 
menghukum KPK untuk membayar ganti rugi 100 juta 
rupiah akibat barang-barang yang disita oleh KPK berupa 
uang dalam bentuk Dollar Amerika Serikat, Dollar 
Siangapura, Yen Jepang, dan Bath Thailand sebesar Rp 2 
miliar, serta barang lainnya seperti laptop serta telepon 
genggam tidak terkait dengan tindak pidana. 

Dalam perkara tindak pidana korupsi sebagai perkara 
pokoknya, Syarifuddin Umar terbukti telah menerima 
gratifikasi dari kurator PT Skycamping Indonesia, Puguh 
Wirawan sebesar Rp250 juta dan oleh karena itu, 
Syarifuddin Umar dinyatakan terbukti melakukan tindak 
pidana dan dihukum selama empat tahun penjara dan 
denda sebesar Rp150 juta, subsider empat bulan kurungan. 
Artinya, meskipun dalam perkara pokoknya Syarifuddin 
terbukti melakukan tindak pidana, tidak berarti secara 
otomatis semua barang-barang termasuk harta benda milik 
terdakwa merupakan hasil dari tindak pidana.  

Jika barang-barang yang disita tidak ada kaitannya 
dengan tindak pidana atau bukan hasil dari tindak pidana 
yang dituduhkan, maka barang tersebut harus dikembalikan 
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kepada yang berhak, meskipun dakwaan tindak pidannya 
terbukti. 

Mengacu pada kasus yang menimpa mantan Hakim 
Jakarta Pusat di atas, maka penentuan harta kekayaan yang 
disita oleh penyidik harus benar-benar cermat dan hati-hati 
karena bukan saja berpotensi merugikan kepentingan pihak 
yang diduga melakukan tindak pidana, bahkan bisa saja 
merugikan kepentingan pihak ketiga yang tidak ada sangkut 
pautnya dengan dugaan tindak pidana yang sedang 
ditangani. 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan terkait dengan tindak pidana pencucian uang atau 
tindak pidana lain ini bisa terjadi suatu dugaan didasarkan 
pada beberapa tindak pidana secara berlapis, artinya bahwa 
jika harta kekayaan yang disita diduga terkait dengan tindak 
pidana money laundering sedangkan money laundering sendiri 
juga dikaitkan dengan tindak pidana pokok lainnya 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 UU Nomor 8 Tahun 
2010, maka hakim harus memperkirakan dengan cermat 
beberapa hal sebagai berikut: 

1. Harus dapat memperkirakan berdasarkan bukti-bukti 
yang diajukan bahwa harta kekayaan yang disita oleh 
penyidik terkait dengan tindak pidana money laundering; 

2. Harus dapat memperkirakan bahwa tindak pidana 
money laundering yang terkait dengan harta kekayaan 
tersebut dihasilkan dari jenis tindak pidana berdasarkan 
26 tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 UU 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. 
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Semua tindak pidana tersebut tidak mungkin 
dibuktikan secara sempurna seperti dalam persidangan 
pembuktian tindak pidana yang sesungguhnya karena orang 
yang diduga sebagai pelakunya tidak ditemukan atau dalam 
status DPO, sehingga hakim hanya dapat memperkirakan 
sebagai dugaan yang kuat bahwa keberadaan harta 
kekayaan tersebut terkait dengan pencucian uang dari hasil 
kejahatan. 

C. SUBJEK DAN OBJEK PERMOHONAN 
1. Subjek 
1.1. Pemohon 

Subjek yang menjadi pemohon dalam perkara 
permohonan pananganan harta kekayaan dalam tindak 
pidana pencucian uang atau tindak pidana lain menurut 
Pasal 1 Perma 1/2013 adalah penyidik. Hal ini menandakan 
bahwa proses pengajuan permohonan tersebut diajukan 
pada saat penanganan perkara pokoknya sedang dalam 
tingkat penyidikan. 

Dalam sistem penegakan hukum pidana dikenal 
beberapa jenis penyidik antara lain sebagai berikut: 

1. Penyidik Polri, adalah penyidik sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP; 

2. Penyidik Pengawai Negeri Sipil, adalah penyidik 
sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b 
KUHAP; 
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3. Penyidik Jaksa, adalah penyidik khusus bagi tindak 
pidana tertentu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 30 
ayat (1) huruf d UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan yaitu terkait dengan tindak pidana korupsi 
dan tindak pidana pelanggaran HAM berat; 

4. Penyidik KPK, adalah penyidik khusus bagi tindak 
pidana korupsi sebagaima diatur dalam Pasal 6 huruf e 
UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua UU 
Nomor 30 Tahun Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

Ketentuan Pasal 1 angka 1 KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut:  

“Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia 
atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi 
wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan 
penyidikan” 

Dalam KUHAP hanya dikenal dua jenis penyidik, 
yaitu penyidik Kepolisian Republik Indonesia dan Penyidik 
Pegawai Negeri Sipil. Penyidik Polri memiliki kewenangan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP sebagai 
berikut: 

a. menerima Iaporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 
kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka;  
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d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan 
dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya dengan pemeriksaan perkara; 

i. mengadakan penghentian penyidikan; 

j. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 

Sedangkan bagi penyidik pegawai negeri sipil 
kewenangannya sesuai dengan undang-undang yang 
menjadi dasar pengaturan masing-masing dan dalam 
pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi serta 
pengawasan penyidik Polri. 

K e w e n a n g a n p e n y i d i k u n t u k m e n g a j u k a n 
permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak 
pidana pencucian uang atau tindak pidana lain sebagaimana 
diatur dalam Paaal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 
merupakan tindak lanjut dari kewenangan dalam 
menetapkan tersangka dan melakukan penyitaan terhadap 
barang-barang yang diduga terkait dengan tindak pidana. 

Penyidik dapat mengajukan permohonan penanganan 
atas harta kekayaan yang diduga sebagai hasil tindak pidana 
jika atas penanganan perkara tersebut si pelaku tindak 

207



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

pidana telah ditetapkan sebagai tersangka atau harta 
kekayaan yang bersangkutan telah dilakukan penyitaan.  

Ketentuan Pasal 67 ayat (1) UU Nomor 8 Tahu. 2010 
menyebutkan sebagai berikut: 

“Dalam hal tidak ada orang dan/atau pihak ketiga yang 
mengajukan keberatan dalam waktu 20 (dua puluh) hari 
sejak tanggal penghentian sementara transaksi, PPATK 
menyerahkan penanganan harta kekayaan yang diketahui 
atau patut diduga merupakan hasil tindak pidana tersebut 
kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan” 

Sebelum mengajukan permohonan penanganan harta 
kekayaan penyidik harus menaikan status penyelidikannya 
ke tahap penyidikan terlebih dahulu agar ia dapat 
melakukan tindakan-tindakan pro justisia seperti penetapan 
tersangka dan penyitaan atas harta kekayaan yang diduga 
sebagai hasil dari tindak pidana. Setelah penyidik 
menetapkan tersangka atau menaikan statusnya ke tahap 
penyidikan, maka selanjutnya mengeluarkan surat 
keterangan daftar pencarian orang (DPO) atau berita acara 
pencarian tersangka karena menurut ketentuan Pasal 3 
huruf c Perma Nomor 1/2013 menyebutkan bahwa salah 
satu kelengkapan yang harus dipenuhi oleh penyidik adalah 
berita acara pencarian tersangka. 

Terkait syarat kelengkapan dalam pengajuan 
permohonan harus melampirkan berita acara pencarian 
tersangka perlu dibahas secara lebih lanjut dalam hal 
sebagai berikut: 
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1. Jika tidak diketahui sama sekali identitas siapa orang 
yang diduga sebagai pelaku tindak pidana atau orang 
yang menjadi pemilik harta kekayaan tersebut; 

2. Jika orang yang diduga sebagai pemilik tidak ditemukan 
sehingga penyidik tidak bisa melakukan pemeriksaan, 
padahal berdasarkan putusan MK Nomor 21/PUU-XII/
2014 bahwa untuk dapat menetapkan tersangka harus 
dilakukan pemeriksaan terlebih dahulu kepada calon 
tersangka. 

Perihal yang disebut pada angka 1 memang 
seharusnya syarat kelengkapan berupa berita acara 
pencarian tersangka dalam pengajuan permohonan tidak 
menjadi syarat mutlak jika memang identitas tersangka 
sama sekali tidak diketahui atau jika penyidik tidak 
menemukan identitas yang valid tentang si pelaku, tetapi 
dugaan adanya tindak pidana sudah cukup kuat. Artinya, 
jika memang identitas yang valid dari si pelaku sama sekali 
belum diketahui. Syarat tersebut cukup dengan surat 
keterangan DPO saja yang dikeluarkan oleh pihak penyidik 
atau dengan berita acara penyidikan.  

Persoalannya adalah, apakah boleh penyidikan 
dimulai sedangkan tersangkanya belum ada? Jika kita 
mencermati definisi penyidikan yang tersapat dalam Pasal 1 
angka 2 KUHAP yaitu “serangkaian tindakan penyidik dalam 
hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini 
untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna 
menemukan tersangkanya” maka boleh saja penyidik 
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menetapkan status penyidikan meskipun si pelaku 
(tersangkanya) belum ditemukan. 

Sedangkan, perihal yang disebutkan pada poin kedua 
di atas, menurut Putusan MK Nomor 21/PUU-XII/2014 
bahwa seseorang baru bisa ditetapkan sebagai tersangka jika 
telah dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka 
terlebih dahulu. Hal tersebut sebenarnya dalam praktik 
mengandung banyak persoalan, yaitu sebagaimana 
diuraikan di bawah ini: 

1. Tidak ada istilah “calon tersangka” dalam KUHAP; 

2. Jika seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak 
pidana tidak bisa ditetapkan sebagai tersangka sebelum 
dilakukan pemeriksaan, maka penyidik tidak dapat juga 
melakukan penangkapan kepada si pelaku karena 
menurut Pasal 1 angka 20 KUHAP yang dapat dilakukan 
penangkapan hanya terhadap tersangka atau terdakwa, 
dan penangkapan tidak tidak bisa dilakukan kepada 
calon tersangka. Lalu, bagaimana bisa memeriksa si 
pelaku jika ia tidak mau hadir ketika dipanggil penyidik 
dan juga t idak bisa di lakukan penangkapan 
terhadapnya? 

Tidak ada larangan dalam KUHAP untuk menetapkan 
tersangka meskipun ia belum diperiksa (menurut MK 
sebagai calon tersangka), sepanjang telah memenuhi dua 
bukti permulaan yaitu dua alat bukti sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Apabila 
penyidik telah menemukan dua bukti permulaan, baik dari 
keterangan saksi, ahli atau surat, maka sebenarnya penyidik 
sudah dapat mengeluarkan penetapan tersangka dan atas 
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status tersangka tersebut penyidik dapat melakukan 
penangkapan dan penahanan untuk kepentingan 
pemeriksaan lebih lanjut.  

Namun apa boleh buat, Mahkamah Konstitusi telah 
menafsirkan bahwa untuk ditetapkan menjadi tersangka 
harus melalui proses pemeriksaan calon tersangka, sehingga 
ketentuan syarat kelengkapan dalam Pasal 3 huruf c Perma 
1/2013 harus dimaknai secara lebih fleksibel, artinya jika 
memang penyidik belum bisa menetapkan tersangka, maka 
syarat tersebut bisa diganti dengan surat keterangan DPO 
atau berita acara penyidikan saja. 

UU Nomor 8 Tahun 2013 maupun Perma 1/2013 tidak 
menjelaskan secara rinci penyidik yang dimaksud itu 
apakah hanya Penyidik Polri ataukah semua jenis penyidik 
sebagaimana disebutkan di atas dapat mengajukan 
permohonan menurut Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 
2010.  

Berangkat dari latar belakang munculnya ketentuan 
tersebut dalam kaitan dengan penanganan tindak pidana 
pencucian uang, maka penyidik yang dimaksud pada 
prinsipnya adalah penyidik dalam tindak pidana pencucian 
uang, namun demikian tidak menutup kemungkinan juga 
penyidik dalam tindak pidana lain untuk mengajukan 
permohonan penanganan harta kekayaan dalam hal 
tersangkanya tidak ditemukan atau melarikan diri atas dasar 
beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Tindak pidana pencucian uang bukan tidak pidana yang 
berdiri sendiri, namun selalu terkait dengan tindak 
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pidana lainnya, sehingga dimungkinkan permohonan 
diajukan terkait dengan tindak pidana lain; 

2. Perma Nomor 1 Tahun 2013 telah menyediakan sarana 
bagi permohonan yang diajukan oleh penyidik dalam 
tindak pidana lain di luar tindak pidana pencucian uang, 
sehingga Perma tersebut diberikan judul “Tata Cara 
Penyelesaian Permohonan Penanaganan Harta Kekayaan 
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak 
Pidana Lain.” 

1.2. Termohon 

Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 maupun 
Perma 1/2013 tidak menjelaskan siapa yang didudukan 
sebagai termohon. Pertanyaannya, sebenarnya dalam 
perkara permohonan ini dimungkinkan ada termohonnya 
ataukah tidak? Jika kita mempersamakan dengan perkara 
perdata, maka materi permohonan sebagaimana yang diatur 
dalam Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo Perma 1/2013 
sesungguhnya mengandung materi sengketa. Artinya, ada 
keterlibatan pihak lain yang harus turut menjadi pihak, yaitu 
si pemilik harta karena yang dimohonkan terkait dengan 
penentuan status yang berimplikasi terhadap kepemilikan 
pihak lain.  

Meskipun Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 jo 
Perma 1/2013 menyebut pengajuan perkaranya dengan 
istilah permohonan, namun sesungguhnya mengandung 
materi sengketa (contensiousa). Akan tetapi, perkara 
permohonan ini bukan perkara perdata, sehingga 
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pengaturannya berbeda dengan mekanisme dalam 
pemeriksaan perkara perdata.  

Jika disimak berdasarkan beberapa ketentuan yang 
diatur dalam Perma 1/2013 terdapat hal-hal penting sebagai 
berikut: 

Pasal 8  

(1) Setelah permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan 
prosedur pada Pasal 4, ketua pengadilan negeri segera 
memerintahkan panitera untuk mencatat permohonan 
penanganan harta kekayaan tersebut dalam buku 
register; 

(2) Ketua pengadilan negeri segera memerintahkan Panitera 
untuk mengumumkan permohonan penanganan harta 
kekayaan pada papan pengumuman pengadilan negeri 
dan/atau media lain guna memberikan kesempatan 
kepada pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan 
untuk mengajukan keberatan; 

(3) Pengumunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)  
dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja; 

(4) Bentuk pengumuman permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari 
peraturan ini. 

Pasal 11 

(1) terhadap putusan permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(2), pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan dapat 
mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri yang 
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bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja setelah putusan pengadilan diucapkan. 

Subjek termohon tidak dicantumkan dalam surat 
permohonan karena si pemilik harta kekayaan tidak 
ditemukan. Selanjutnya permohonan tersebut akan 
diumumkan dalam tenggang waktu 30 hari kerja, sehingga 
jika dalam tenggang waktu tersebut ada pihak yang 
mengajukan keberatan terhadap permohonan tersebut, maka 
selanjutnya pihak yang mengajukan keberatan akan menjadi 
pihak termohon atau menjadi pihak pemohon dalam 
perkara keberatannya. 

Pihak yang mengajukan keberatan bisa saja bukan 
orang yang sedang ditetapkan sebagai tersangka dalam 
perkara pokoknya, melainkan pihak ketiga. Hal ini sebagai 
konsekuensi dari pengumuman yang dilakukan karena 
prinsip diadakannya pengumuman, selain berfungsi sebagai 
pemberitahuan kepada pihak tersangka yang sedang dalam 
proses pencarian juga sebagai pemberitahuan umum kepada 
pihak ketiga atau siapa saja yang merasa dirugikan atas 
permohoan tersebut. 

Pihak yang mengajukan keberatan bisa dalam bentuk 
orang perseorangan maupun korporasi. Dalam hal pihak 
yang mengajukan keberatan adalah korporasi, maka berlaku 
ketentuan beracara bagi korporasi. Ketentuan Pasal 11 ayat 
(4)  dan  (5) menyebutkan sebagai berikut: 

“Dalam hal pemohon keberatan adalah korporasi, panggilan 
disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus 
atau di tempat pengurus berkantor.” 
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Salah seorang pengurus korporasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) wajib menghadap di sidang pengadilan 
mewakili korporasi.” 

Seperti halnya disebutkan di atas bahwa pihak yang 
mengajukan keberatan tidak selalu pihak yang terlibat 
dengan tindak pidana pokok yang sedang ditangani oleh 
penyidik, bisa saja terjadi ternyata pihak yang mengajukan 
keberatan adalah orang yang tidak ada sangkut pautnya 
dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, 
namun merasa dirugikan dengan permohonan yang 
diajukan tersebut.  

Beberapa alasan yang mungkin diajukan sebagai  
dasar oleh pihak ketiga untuk mengajukan keberatan antara 
lain sebagai berikut: 

1. Jika pihak ketiga merasa sebagai pemilik dari harta 
tersebut baik karena pembelian atau perolehan hak 
lainnya yang didapatkan secara sah; 

2. Jika pihak ketiga merupakan ahli waris bersama-sama 
dengan si pemilik tersebut dan menganggap bahwa 
harta yang disita oleh penyidik merupakan bundel waris 
yang belum dibagi. 

3. Jika pihak ketiga sebagai pemegang jaminan kebendaan 
atas barang/harta tersebut sedangkan si pemiliknya 
telah wanprestasi; 

4. Jika pihak ketiga sedang menguasai harta tersebut, 
namun ia bukan sebagai pemiliknya, misalnya orang 
yang menyewa barang milik si tersangka. 
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Untuk alasan nomor 1 dan 2 merupakan perolehan 
yang menimbulkan hak milik, sedangkan pada nomor 3 dan 
4 perolehan/penguasaan yang tidak menimbulkan hak 
milik, melainkan hanya hak tagih untuk memperoleh 
pelunasan atau hak untuk menguasai berdasarkan 
perjanjian. Terhadap dapat atau tidaknya keberatan diajukan 
oleh pihak pemegang jaminan kebendaan dan si pemegang 
hak sewa akan dibahas secara lengkap dalam bab khusus 
tentang keberatan. 

Setiap alasan yang diajukan oleh pihak ketiga yang 
mengajukan keberatan akan dibuktikan alasan keberatannya 
berdasarkan bukti-bukti yang dimiliki. Dalam kaitan ini 
pemeriksaan persidangan akan benar-benar mirip dengan 
pemeriksaan perkara perdata karena masing-masing pihak, 
baik penyidik maupun pemohon keberatan akan saling 
meneguhkan dalilnya berdasarkan bukti-bukti yang mereka 
miliki. 

Jika dalam proses pemeriksaan keberatan ternyata 
didapatkan bukti bahwa pihak pemohon keberatan terlibat 
dengan tindak pidana pokok yang sedang ditangani oleh 
penyidik, maka penyidik dapat menetapkan si pemohon 
keberatan sebagai tersangka dalam perkara tindak pidana 
pokoknya. 

Dalam hal perkara permohonan belum diputus, 
ternyata pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana 
ditemukan, apakah perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan tersebut masih dapat dilanjutkan pemeriksaannya 
ataukah tidak? Memang Perma 1/2103 tidak mengatur hal 
itu, namun dengan tertangkapnya pelaku tindak pidana 
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dalam perkara asalnya, maka perkara permohonan tersebut 
menjadi kehilangan urgensinya. Artinya, pada saat perkara 
tindak pidananya berjalan, maka perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan tersebut harus dihentikan agar 
tidak menimbulkan pertentangan antara perkara pokok 
dengan perkara permohonan harta kekayaannya.  

Jika terjadi kondisi seperti itu, maka penyidik harus 
mencabut permohonannya dan jika penyidik tidak 
mencabutnya, hakim harus menyatakan perkara 
permohonan tersebut gugur karena syarat diajukannya 
permohonan penanganan harta kekayaan tersebut atas dasar 
alasan orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana 
tidak ditemukan. 

Argumentasi bahwa jika pelaku tindak pidana 
ditemukan dan perkaranya pokoknya berjalan kembali, 
maka eksistensi permohonan tersebut menjadi hilang 
dengan sendirinya. Hal ini hampir mirip dengan ketentuan 
tentang gugurnya perkara praperadilan pada saat perkara 
pokoknya telah mulai diperiksa karena tidak mungkin 
antara perkara pokok dengan perkara assesoirnya diperiksa 
secara bersamaan, hal tersebut akan menimbulkan 
terganggunya tertib penyelesaian perkara. 

Pasal 1 Perma 1/2013 menyebutkan secara tegas 
“Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan harta 
kekayaan yang diajukan oleh penyidik dalam hal yang diduga 
sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang 
Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang” 
hal itu menunjukan bahwa kewenangan mengajukan 
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perkara permohonan tersebut hanya dalam hal pelaku 
tindak pidana tidak ditemukan. 

2. Objek Permohonan 
Objek dalam permohonan penanganan harta kekayaan 

sebagaimana diatur oleh Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 
Tahun 2010 jo Perma 1/2013 adalah harta kekayaan yang 
diduga merupakan hasil dari tindak pidana, namun si 
pemiliknya/si tersangka tidak ditemukan atau melarikan 
diri, sehingga pemeriksaan terhadap si pelaku tidak dapat 
dilakukan.  

Jika kita mengacu kepada ketentuan Pasal 67 ayat (2) 
UU Nomor 8 Tahun 2010, maka harta kekayaan yang 
dimaksud adalah dalam bentuk uang, baik uang kartal, 
maupun uang giral karena permohonan dalam Pasal 67 ayat 
(2), muncul sebagai akibat dari permintaan penghentian  
sementara transaksi kepada penyedia jasa keuangan oleh 
PPATK. Namun demikian, Perma 1/2013 pengaturannya 
tidak hanya terbatas pada harta kekayaan dalam bentuk 
uang, melainkan juga dalam bentuk barang. Selain itu, 
Perma juga melakukan perluasan cakupan tidak hanya 
terkait dengan tindak pidana pencucian uang, melainkan 
termasuk juga harta kekayaan sebagai hasil dari tindak 
pidana lain. 

Secara sistematika, Pasal 67 berada dalam Bab VII 
tentang Pemeriksaan dan Penghentian Sementara Transaksi 
yang diawali dengan Pasal 64 dan berakhir di Pasal 67. 
Dalam Pasal 64 diuraikan tentang kewenangan PPATK 
dalam melakukan pemeriksaan terhadap transaksi yang 

218



Tata Cara PenangananAset Hasil Tindak Pidana  

mencurigakan dan jika ada indikasi tindak pidana pencucian 
uang atau tindak pidana lain, maka PPATK menyerahkan 
hasil pemeriksaannya kepada penyidik. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 
Tahun 2010 pengertian transaksi keuangan mencurigakan 
adalah sebagai berikut: 

a. Transaksi keuangan yang menyimpang dari profil 
karakteristik atau kebiasaan pola transaksi dari 
pengguna jasa yang bersangkutan; 

b. Transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut 
diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 
pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib 
dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan 
UU ini; 

c. Transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan 
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga 
berasal dari hasil tindak pidana; atau 

d. Transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 
dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta 
kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana.  60

Menurut Pasal 65 disebutkan bahwa PPATK 
berwenang untuk meminta penghentian sementara seluruh 
atau sebagian transaksi. Atas konsekuensi penghentian 
sementara transaksi tersebut, kemudian berujung pada 
penyerahan hasil analisis dan pemeriksaan kepada penyidik. 
Pasal 66 masih menggunakan istilah transaksi keuangan, 

 Joni Emirson, Bentuk Praktik dan Modus Tindak Pidana Pencucian Uang, Modul 60

Presentasi, Palembang, 2017.
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namun di Pasal 67 disebutkan harta kekayaan yang 
pengertiannya menjadi meluas karena istilah harta kekayaan 
tidak hanya dalam bentuk uang, namun bisa juga dalam 
bentuk barang atau hak-hak tertentu. Hal tersebut dapat 
ditafsirkan dari ketentuan Pasal 15 Perma 1/2013 yang 
menyebutkan sebagai berikut: 

“Dalam hal diperlukan, hakim dapat melakukan 
pemeriksaan terhadap harta kekayaan di tempat harta 
kekayaan tersebut berada.” 

Dari bunyi pasal tersebut tersirat makna bahwa yang 
menjadi objek permohonan dalam Pasal 67 ayat (2) UU 
Nomor 8 Tahun 2010 jo Perma 1/2013 bukan hanya terkait 
dengan uang, namun juga bisa dalam bentuk barang karena 
dalam persidangan perkara pidana, pemeriksaan setempat 
dilakukan untuk melihat langsung benda yang dijadikan 
barang bukti oleh penuntut umum.  

Apa yang diatur oleh Perma 1/2013 juga membuka 
ruang yang lebih luas terhadap mekanime penentuan harta 
kekayaan yang diduga merupakan hasil dari tindak pidana, 
hal tersebut didasarkan pada beberapa alasan sebagai 
berikut: 

• Harta kekayaan sebagai hasil tindak pidana atau yang 
terkait dengan tindak pidana tidak hanya dalam bentuk 
uang, melainkan juga bisa dalam bentuk kekayaan 
lainnya; 

• Tindak pidana yang berhubungan dengan aset atau 
kekayaan tidak hanya pencucian uang, namun juga bisa 
terkait dengan tindak pidana lain, bahkan tindak pidana 
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pencucian uang sendiri selalu terkait dengan tindak 
pidana lain sebagai tindak pidana asalnya. 

Oleh karena Perma 1/2013 memberikan ruang bagi 
permohonan penanganan harta kekayaan secara lebih luas, 
tidak hanya terkait dengan uang, maka perlu dibahas 
terlebih dahulu terkait dengan pembagian jenis harta 
kekayaan dalam lapangan hukum. 

Menurut jenisnya harta atau dalam hukum perdata 
disebut benda (kebendaan) dibagi menjadi: 

a. Benda yang berwujud dan tidak berwujud 

Benda berwujud atau bertubuh adalah benda yang 
karena sifatnya dapat dilihat dengan mata dan diraba 
dengan tangan, sedangkan benda tak berwujud merupakan 
benda yang karena sifatnya tidak dapat dilihat dengan mata 
dan tidak dapat di raba dengan tangan, namun 
keberadaannya diakui oleh hukum. 

Contoh benda berwujud antara lain: 

• kendaraan; 

• rumah; 

• mesin-mesin; 

• perkakas; 

• alat-alat rumah tangga dan sebagainya. 

Contoh benda tidak berwujud dalam kategori benda 
bergerak antara lain: 

•  saham; 

•  sertifikat tanah dan bangunan; 
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•  piutang; 

•  uang angsuran; 

•  bunga; 

•  obligasi. 

Contoh benda tidak berwujud yang keberadaannya 
ditentukan oleh undang-undang antara lain:  

•  hak cipta; 

•  paten; 

•  dan hak kekayaan intelektual lainnya; 

b. benda yang bergerak dan tidak bergerak 

Benda bergerak adalah benda-benda yang karena 
sifatnya bisa dipindahkan atau karena ditentukan oleh 
undang-undang, sedangkan benda tetap adalah benda 
karena sifatnya tidak dapat dipindahkan atau benda-benda 
menyatu dengan tanah dan yang ditentukan secara khusus 
sebagai benda tetap oleh undang-undang. 

Contoh benda-benda bergerak antara lain: 

• kendaraan; 

• perkakas dan alat rumah tangga; 

• perhiasan; 

• dan benda-benda lain yang bisa dipindahtangankan 
secara nyata. 

Selain benda bergerak yang disebutkan di atas, Pasal 
511 KUH Perdata juga menentukan sebagai benda bergerak 
sebagai berikut: 
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• hak pakai hasil dan hak pakai barang-barang bergerak; 

• hak atas bunga yang dijanjikan, baik bunga yang terus-
menerus, maupun bunga cagak hidup; 

• perikatan dan tuntutan mengenai jumlah uang yang 
dapat ditagih atau mengenai barang bergerak; 

• bukti saham atau saham dalam persekutuan perdagangan 
uang, persekutuan perdagangan atau persekutuan 
perusahaan, sekalipun barang-barang bergerak yang 
bersangkutan dan perusahaan itu merupakan milik 
persekutuan. Bukti saham atau saham ini dipandang 
sebagai barang bergerak, tetapi hanya terhadap masing-
masing peserta saja, selama persekutuan berjalan; 

• Saham dalam utang negara Indonesia, baik yang terdaftar 
dalam buku besar, maupun sertifikat, surat pengakuan 
utang, obligasi atau surat berharga lainnya, berserta 
kupon atau surat-surat bukti bunga yang berhubungan 
dengan itu; 

• sero-sero atau kupon obligasi dari pinjaman lainnya, 
termasuk juga pinjaman yang dilakukan negara-negara 
asing. 

Sedangkan benda-benda tak bergerak berdasarkan 
Pasal 506 KUH Perdata antara lain: 

• tanah pekarangan dan apa yang didirikan di atasnya; 

• penggilingan, kecuali yang dibicarakan dalam Pasal 510; 

• pohon dan tanaman ladang yang dengan akarnya 
menancap dalam tanah, buah pohon yang belum dipetik, 
demikian pula barang-barang tambang seperti batu bara, 
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sampah bara dan sebagainya, selama barang-barang itu 
belum dipisahkan dan digali dari tanah; 

• kayu belukar dari hutan tebangan dan kayu dari pohon 
yang tinggi, selama belum ditebang; 

• pipa dan saluran yang digunakan untuk mengalirkan air 
dari rumah atau pekarangan. 

Sedangkan yang termasuk benda tak bergerak karena 
tujuannya sebagaimana ditentukan oleh Pasal 507 KUH 
Perdata sebagai berikut: 

• pada pabrik: barang hasil pabrik, penggilangan, 
penempaan besi dan barang tak bergerak semacam itu, 
apitan besi, ketel kukusan, tempat api, jambangan, tong 
dan perkakas-perkakas sebagainya yang termasuk bagian 
pabrik, sekalipun barang itu tidak terpaku; 

• pada perumahan: cermin, lukisan dan perhiasan lainnya 
bila dilekatkan pada papan atau pasangan batu yang 
merupakan bagian dinding, pagar atau plesteran suatu 
ruangan, sekalipun barang itu tidak terpaku; 

• dalam pertanahan: lungkang atau tumbuhan pupuk yang 
dipergunakan untuk merabuk tanah; kawanan burung 
merpati; sarang burung yang biasa dimakan, selama 
belum dikumpulkan; ikan yang ada di dalam kolam; 

• runtuhan bahan bangunan yang dirombak, bila 
dipergunakan untuk pembangunan kembali; 

• dan pada umumnya semua barang yang oleh pemiliknya 
dihubungkan dengan barang tak bergerak guna dipakai 
selamanya. 
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Benda tak bergerak juga termasuk hak-hak 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 508 KUH Perdata 
sebagai berikut: 

• hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak; 

• hak pengabdian tanah; 

• hak numpang karang; 

• hak guna usaha; 

• bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam 
bentuk barang; 

• hak sepersepuluhan; 

• bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak 
istimewa yang berhubungan dengan itu; 

• gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan 
barang tak bergerak. 

Benda atau harta kekayaan yang diduga sebagai hasil 
dari tindak pidana yang dimohonkan statusnya ke 
pengadilan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 UU 
Nomor 8 Tahun 2010 jo Perma 1/2013 harus terlebih dulu 
dilakukan penyitaan oleh penyidik, artinya bahwa 
permohonan penanganan harta kekayaan berada dalam 
proses penegakan hukum pidana. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP 
menyebutkan sebagai berikut:  

“Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk 
mengambil alih dan atau menyimpan di bawah 
penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak, 
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berwujud atau tidak berwujud untuk kepentingan 
pembuktian dalam penyidikan, penuntutan dan peradilan”  

Mengacu pada ketentuan di atas, maka yang menjadi 
objek penyitaan adalah benda, dalam katagori sebagai 
berikut:  

a. benda bergerak maupun benda tidak bergerak 

b. benda berwujud maupun benda tidak berwujud 

KUHAP tidak menjelaskan lebih lanjut apa yang 
dimaksud dengan benda bergerak dan tidak bergerak, 
sehingga perlu melihat kembali ketentuan KUH Perdata 
yang mengatur tentang pembagian benda berdasarkan sifat 
dan tujuannya sebagaimana telah diuraikan di atas.  

Penyitaan dalam perkara pidana ditujukan untuk 
proses pembuktian tindak pidana. Pasal 39 ayat (1) KUHAP 
menyebutkan kriteria benda yang dapat dikenakan 
penyitaan sebagai berikut : 

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang 
seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan 
pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana; 

b. benda yang telah dipergunakan secara langsung untuk 
m e l a k u k a n t i n d a k p i d a n a a t a u u n t u k 
mempersiapkannya; 

c. benda yang dipergunakan untuk menghalang-halangi 
penyidikan tindak pidana; 

d. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan 
melakukan tindak pidana; 
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e. benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan 
tindak pidana yang dilakukan. 

Penyitaan merupakan tindakan pro justitia yang 
dilakukan oleh penyidik atas dasar dugaan tindak pidana. 
Penyitaan dilakukan terhadap benda-benda yang berkaitan 
dengan tindak pidana yang dilakukan, baik terhadap barang 
milik tersangka atau milik pihak ketiga.  61

Kecuali dalam hal tertangkap tangan, penyitaan 
dilakukan berdasarkan surat perintah penyitaan yang 
dikeluarkan oleh penyidik.  

Ketentuan Pasal 38 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut: 

a. Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan 
surat izin ketua pengadilan negeri setempat. 

b. Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak 
bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak 
mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, 
tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat 
melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan 
untuk itu wajib segera melaporkan kepada ketua 
pengadilan negeri setempat guna memperoleh 
persetujuannya. 

Sedangkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) KUHAP 
berbunyi sebagai berikut:  

Pasal 38 ayat (1): 

 D.Y. Witanto, Hukum Acara Praperadilan, Dalam Teori dan Praktik, Mengurai Konflik 61

Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan, Imaji Cipta 
Karya, Jakarta, 2019, hlm. 233
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“penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan 
surat izin ketua pengadilan negeri setempat.”  

Pasal 38 ayat (2): 

“dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak bilamana 
penyidik harus segera bertindak dan tidak mungkin untuk 
mendapatkan surat izin terlebih dahulu, tanpa mengurangi 
ketentuan ayat (1) penyidik dapat melakukan penyitaan 
hanya atas benda bergerak dan untuk itu wajib segera 
melaporkan kepada ketua pengadilan negeri setempat guna 
memperoleh persetujuannya.” 

Mengacu pada dua ketentuan di atas, maka izin/
persetujuan ketua pengadilan negeri merupakan syarat 
wajib yang harus dipenuhi oleh penyidik dalam melakukan 
penyitaan. Tanpa memenuhi syarat tersebut, penyitaan 
dikatagorikan tidak sah. 

Penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian tindak 
pidana, sehingga penyidik harus memastikan bahwa benda-
benda yang disita, baik dari tangan tersangka, maupun dari 
pihak ketiga merupakan benda yang terkait dengan tindak 
pidana yang sedang dilakukan penyidikan.  

Penyidik harus berhati-hati dalam memastikan bahwa 
benda tersebut berkaitan dengan tindak pidana atau tidak 
karena kesalahan dalam melakukan penyitaan terhadap 
benda-benda milik pribadi yang tidak ada kaitannya dengan 
tindak pidana merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan 
harus bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan.  

Selain itu, terkait dengan permohonan penanganan 
harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau 
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tindak pidana lain sebagaimana diatur dalam Perma 1/2013, 
hakim akan menentukan putusan berdasarkan bukti-bukti 
yang diajukan termasuk dari uraian berita acara penyidikan 
dan berita acara penyitaannya karena hakim tidak memiliki 
instrumen lain untuk menggali fakta-fakta dalam proses 
persidangan permohonan tersebut, kecuali jika diajukan 
keberatan dari pihak yang merasa dirugikan, maka akan ada 
pembuktian timbal balik antara pemohon yang dalam hal ini 
penyidik dengan pihak si pemohon keberatan. 

D. HUKUM ACARA PEMERIKSAAN PERMOHONAN 
UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang maupun 
Perma 1/2013 tentang Tata Cara Penyelesaian Permohonan 
Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak Pidana 
Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain tidak 
menyebutkan apakah permohonan ini berada dalam ruang 
lingkup perkara pidana atau perkara perdata karena 
meskipun dalam Perma Nomor 1/2013 terdapat hukum 
acara khusus, namun tidak semua prosedur beracara diatur 
di situ, artinya terhadap yang tidak diatur secara khusus 
akan berlaku ketentuan hukum acara yang bersifat umum.  

Berdasarkan Pasal 24 Perma 1/2013 yang mengatur 
tentang Ketentuan Penutup menyebutkan sebagai berikut:  

“Ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana tetap 
berlaku sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini” 

Ketentuan tersebut memberikan petunjuk bahwa 
sesungguhnya perkara permohonan ini termasuk dalam 
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ruang lingkup perkara pidana sama halnya dengan 
beberapa perkara yang diatur dalam ketentuan KUHAP 
tentang praperadilan, yang mana meskipun dalam 
praktiknya mirip dengan mekanisme pemeriksaan perkara 
perdata karena kedudukan pemohon dalam perkara 
praperadilan bertindak seakan-akan sebagai penggugat, 
sedangkan penyidik atau penuntut umum seakan-akan 
sebagai tergugat.  

Proses jawab jinawab dilakukan layaknya perkara 
perdata, pemohon mengajukan permohonannya seperti 
halnya surat gugatan, kemudian dijawab oleh termohon, 
atas jawaban tersebut bila diperlukan ada semacam replik 
dan duplik, setelah itu dilanjutkan dengan pemeriksaan 
pembuktian. Dalam proses pembuktian pihak pemohon dan 
termohon juga layaknya penggugat dan tergugat, masing-
masing diberi hak untuk mengajukan bukti-bukti dimulai 
dari pemohon mengajukan bukti surat lalu diikuti oleh 
termohon, selanjutnya bukti saksi dengan kesempatan 
secara bergantian.  62

Meskipun dalam praktiknya, perkara praperadilan 
diperiksa seoalah-olah menggunakan hukum acara perdata, 
namun secara esensi praperadilan tetap termasuk dalam 
ruang lingkup perkara pidana dengan beberapa alasan 
sebagai berikut: 

1. Praperadilan diatur oleh KUHAP yang nota bene hukum 
acara yang berlaku bagi pemeriksaan perkara pidana; 

 D.Y. Witanto Hukum Acara Praperadilan, Op.cit, hlm. 26462
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2. Praperadilan muncul akibat adanya penanganan perkara 
tindak pidana, sehingga pemeriksaan perkara 
praperadilan tidak akan terlepas dari keterkaitan dengan 
perkara pokoknya. 

Perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini 
hampir mirip dengan perkara peraperadilan, meskipun 
terdapat beberapa perbedaan karena objek pemeriksaannya 
berbeda. Dalam perkara praperadilan sendiri hukum acara 
yang digunakan masih bercampur aduk karena tidak semua 
tahapan proses telah diatur dalam KUHAP, sedangkan 
praperadilan hanya diatur oleh 7 pasal, sehingga dalam 
praktiknya mekanisme pemeriksaan perkara praperadilan 
seringkali menggunakan hukum acara perdata seperti 
halnya sebagai berikut: 

1. Pemanggilan para pihak karena KUHAP tidak 
memberikan pengaturan secara tegas siapa yang 
berwenang melakukan pemanggilan, maka akhirnya 
pemanggilan dilakukan oleh juru sita pengadilan; 

2. Mekanisme persidangan karena kedudukan dan relasi 
para pihak hampir mirip dengan perkara perdata, maka 
tahapan persidangan dilakukan seperti perkara perdata; 

3. Eksekusi putusan, oleh karena tidak disebutkan siapa 
yang berwenang melakukan eksekusi putusan 
praperadilan, maka ketua pengadilan dan panitera yang 
melaksanakan putusan tersebut; 

Sama halnya dengan perkara permohonan ini, Perma 
1/2013 mengatur keseluruhan proses beracara hanya 
dengan 25 pasal, dari mulai kompetensi pengadilan hingga 
pemeriksaan keberatan dan eksekusi. 
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Terdapat mekanime yang berbeda dengan prinsip 
perkara pidana pada umumnya, khususnya dalam 
pelaksanaan pengumuman dan pemanggilan. Kalau kita 
mendasarkan pada ketentuan hukum acara pidana secara 
umum sebagaimana yang diatur dalam KUHAP, maka 
semua pengumuman dan pemberitahuan dilakukan oleh 
penuntut umum. Hal tersebut diatur dalam beberapa 
ketentuan KUHAP sebagai berikut: 

1. Pasal 1 angka 6 menyebutkan:  

Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh 
undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan 
melaksanakan penetapan hakim. Sedangkan, pemanggilan 
sidang dilakukan berdasarkan penetapan hakim. 

2. Pasal 14 huruf f menyebutkan:  

Penuntut umum mempunyai wewenang menyampaikan 
pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan 
waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, 
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang 
pada sidang yang telah ditentukan; 

3. Pasal 152 ayat (2) dan Penjelasannya menyebutkan: 

Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut 
umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang 
di sidang pengadilan. 

Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat 
panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah 
diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-
kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai. 
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Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) 
Perma 1/2013 ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 

“Ketua pengadilan negeri segera memerintahkan panitera 
untuk mengumumkan permohonan penanganan harta 
kekayaan pada papan pengumuman pengadilan negeri dan/
atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak 
yang merasa berhak atas harta kekayaan untuk mengajukan 
keberatan” 

Selain itu pemanggilan sidang dalam perkara 
keberatan juga dilakukan oleh panitera sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 11 ayat (3) Perma 1/2013 yang 
berbunyi sebagai berikut: 

“Majelis hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
menentukan hari sidang pertama dan memerintahkan 
Panitera untuk memanggil penyidik dan pemohon keberatan 
agar hadir di persidangan” 

Dua ketentuan pasal di atas seperti mekanisme dalam 
proses pemeriksaan perkara perdata, yang mana ketentuan 
Pasal 8 ayat (2) mirip dengan prosedur pemanggilan umum 
yang dilakukan jika tergugat tidak di ketahui tempat 
tinggalnya. Menurut Pasal 390 ayat (3) HIR disebutkan 
sebagai berikut: 

“Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam 
atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak 
dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada bupati, 
yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat 
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dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim 
yang berhak berkedudukan. Bupati itu memaklumkan surat 
jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum 
kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.” 

Mekanisme pengumuman yang diatur dalam Pasal 8 
ayat (2) Perma 1/2013 sesungguhnya memiliki esensi yang 
sama dengan mekanisme pemanggilan umum yang 
dilakukan dalam hal tergugat tidak diketahui tempat 
tinggalnya. Jika terdapat pihak yang mengajukan keberatan 
dalam masa pengumuman, maka persidangan diperiksa 
secara contensiousa dan pemanggilan para pihak dilakukan 
oleh panitera pengadilan. 

Mekanisme pemanggilan dan pengumuman tersebut 
dilakukan karena perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan mengandung esensi yang mirip dengan perkara 
perdata. Selain itu, pengadilan tidak secara mutlak bisa 
menggunakan semua ketentuan yang ada di dalam KUHAP 
mengingat karakteristik objek perkara yang diperiksa 
berbeda dengan perkara pidana pada umumnya.  

Perma 1/2013 mengatur secara khusus mekanisme 
pemeriksaan karena tidak bisa menggunakan ketentuan 
KUHAP secara utuh, sedangkan yang tidak diatur secara 
khusus menurut Pasal 24 Perma 1/2013, pengaturannya 
dikembalikan kepada ketentuan hukum acara pada 
umumnya sebagaimana diatur di dalam KUHAP, meskipun 
tidak juga dapat dilakukan untuk sepenuhnya.  

Jika kita cermati, sebenarnya dalam pemeriksaan 
perkara pidana tidak semua ditujukan untuk hal yang 
terkait dengan perbuatan pidana karena KUHAP juga 
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memuat aturan-aturan yang tidak secara langsung mengatur 
tentang perbuatan pidana, tetapi tetap terkait dengan 
perbuatan pidana, misalnya beberapa ketentuan pasal 
sebagai berikut: 

1. Pasal 77 sampai 83 yang mengatur tentang praperadilan; 

Pasal 77: 

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan 
memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam 
undang-undang ini tentang : 

a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian 
penyidikan atau penghentian penuntutan; 

b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang 
perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan 
atau penuntutan. 

2. Pasal 95 sampai 96 tentang permintaan ganti kerugian 
oleh tersangka/terdakwa/terpidana; 

Pasal 95: 

Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti 
kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili 
atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang 
berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan 
mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan. 

3. Pasal 98 sampai 101 tentang permintaan ganti rugi oleh 
korban kepada pelaku tindak pidana; 

Pasal 98: 

Jika suatu perbuatan yang menjadi dasar dakwaan di dalam 
suatu pemeriksaan perkara pidana oleh pengadilan negeri 
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menimbulkan kerugian bagi orang lain, maka hakim ketua 
sidang atas permintaan orang itu dapat menetapkan untuk 
menggabungkan perkara gugatan ganti kerugian kepada 
perkara pidana itu. 

4. Pasal 156 tentang pemeriksaan kompetensi (kewenangan 
mengadili) dan dakwaan batal;  

Pasal 156 

Dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan 
keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili 
perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat 
dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan 
kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, 
hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk 
selanjutnya mengambil keputusan. 

Semua proses pemeriksaan yang disebutkan di atas 
tidak terkait langsung dengan perbuatan pidana, namun 
berhubungan erat dengan tindak pidana sebagai perkara 
pokoknya. Permohonan penanganan harta kekayaan dalam 
tindak pidana pencucian uang sebagaimana diatur dalam 
Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 juga memiliki 
kesamaan dengan beberapa kewenangan pemeriksaan di 
atas, yaitu tidak terkait langsung terhadap perbuatan 
pidana, namun memiliki kaitan erat dengan tindak pidana 
yang dilakukan oleh si pelaku, sedangkan harta kekayaan 
yang di sita oleh penyidik diduga sebagai sebagai hasil dari 
tindak pidana dan pemilik harta kekayaan tersebut atau 
orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak 
ditemukan atau melarikan diri.  
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Jika si pelaku tidak jelas kapan bisa ditemukan atau 
bahkan tidak ada harapan untuk bisa ditemukan, maka 
harta kekayaan yang telah disita harus ada kejelasan apakah 
dikembalikan kepada yang berhak atau menjadi aset negara 
karena apabila harta kekayaan yang disita dalam bentuk 
barang yang mudah rusak atau mengalami penurunan nilai 
ekonomis, jika dibiarkan dalam waktu yang lama akan 
menimbulkan kerugian, sehingga dengan penentuan status 
melalui putusan pengadilan, harta kekayaan tersebut dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan negara. 

Dalam praktiknya, proses penanganan perkara terus 
mengalami perkembangan yang semakin dinamis, sehingga 
sekat pembatas antara perkara pidana dengan perkara 
perdata semakin tipis. Dalam pemeriksaan perkara pidana 
adakalanya mengandung substansi keperdataan begitu pula 
sebaliknya. Seperti dalam beberapa tindak pidana tertentu 
yang diatur dalam perundang-undangan secara khusus 
telah menerapkan sanksi ganti kerugian yang sesungguhnya 
mengadopsi sistem hukum acara perdata karena hakim 
harus menghitung jumlah kerugian yang diderita dan 
membebankan kepada terdakwa untuk mengganti kerugian 
tersebut dengan harta kekayaan yang dimilikinya. 

Prinsip pembebanan ganti kerugian dalam perkara 
pidana merupakan pembaruan dalam hukum pidana 
(kebijakan kriminal) melalui beberapa undang-undang baru 
karena KUHP tidak menganut sistem pembayaran ganti 
kerugian sebagai bagian dari sanksi pidana. Selain itu, bagi 
pihak korban yang mengalami kerugian, pemerintah saat ini 
juga telah membentuk lembaga restitusi dan kompensasi 
yang penuntutannya dilakukan bersamaan dengan 
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penanganan perkara pokoknya atau dilakukan penuntutan 
secara terpisah.  

Restitusi dan kompensasi pada prinsipnya adalah 
ganti kerugian yang diberikan kepada korban tindak pidana, 
namun masing-masing memiliki perbedaan sebagai berikut: 

• Restitusi yaitu ganti kerugian yang diberikan kepada 
korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak 
ketiga. (Pasal 1 Angka 11 UU 31 Tahun 2014 tentang 
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban). 
Pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada 
pelaku berdasarkan putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/
atau immateriil yang diderita korban atau ahli 
warisnya (Pasal 1 angka 1 PP 43/2017). 

• Kompensasi yaitu ganti kerugian yang diberikan oleh 
negara kepada pihak korban karena pelaku tidak 
mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 
menjadi tanggung jawabnya. (Pasal 1 angka 4 PP 44 
Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, 
dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban). 

Penentuan status harta kekayaan yang diduga sebagai 
hasil dari tindak pidana penting dalam hal tersangka atau 
pemiliknya yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak 
ditemukan atau melarikan diri, agar dapat memberikan 
kepastian hukum bagi status harta kekayaan tersebut. Jika 
dalam proses pengumuman terdapat pihak yang 
mengajukan keberatan atas dasar bahwa ia merasa berhak 
terhadap harta kekayaan tersebut, maka hakim akan 
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mempertimbangkan sesuai bukti-bukti yang diajukan oleh 
kedua belah pihak. Jika harta kekayaan tersebut mampu 
dibuktikan tidak terkait dengan tindak pidana dan si 
pemohon keberatan adalah pemiliknya yang sah, maka 
hakim wajib mengembalikan harta kekayaan tersebut 
kepada yang berhak (pemiliknya). 

Kewenangan hakim dalam menentukan status harta 
kekayaan yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana 
pencucian uang tersebut merupakan implikasi dari 
penerapan asas pembalikan beban pembuktian dalam 
perkara pencucian uang. Artinya, si pemilik berkewajiban 
untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang ada dalam 
penyitaan penyidik bukan hasil dari tindak pidana. Jika itu 
tidak dilakukan atau tidak mampu dibuktikan, maka harta 
kekayaan tersebut akan menjadi aset negara melalui 
perampasan berdasarkan putusan hakim. 

Apabila tidak ada mekanisme seperti itu, maka 
kejelasan status harta kekayaan yang ada dalam penyitaan 
akan terus terkatung-katung, sedangkan si pemiliknya yang 
benar-benar sebagai pelaku tindak pidana tidak mungkin 
muncul karena hal itu sama saja dengan menyerahkan diri, 
sehingga untuk memberikan kepastian hukum, undang-
undang memberikan kewenangan kepada hakim untuk 
menentukan status harta kekayaan tersebut. 

Pelaksanaan kewenangan tersebut harus dijalankan 
dengan penuh kehati-hatian karena akan berimplikasi 
terhadap pelanggaran hak asasi atas kepemilikan harta 
kekayaan yang bersangkutan karena prinsip pembalikan 
beban pembuktian dalam perkara pencucian uang dapat 

239



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

menjadi pisau bermata dua, di satu sisi bisa memudahkan 
dalam pembuktian kejahatan pencucian uang yang nota 
bene sulit untuk dilakukan dengan menggunakan sistem 
pembuktian konvensional, namun di sisi lain dapat 
mencederai keadilan, pada saat diterapkan secara sewenang-
wenang. 

E. KETERLIBATAN PIHAK PPATK 
Menurut Pasal 1 angka 2 UU Nomor 8 Tahun 2010 

tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang menyebutkan bahwa Pusat Pelaporan dan 
Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah lembaga 
independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan 
memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Peranan 
PPATK dalam pengungkapan pencucian uang sangat 
penting karena diberikan kewenangan oleh undang-undang 
untuk memantau dan melakukan tindakan tertentu terhadap 
transaksi keuangan yang mencurigakan. PPATK meskipun 
independen, namun peranannya sangat terbatas yaitu hanya 
sebagai fungsi administratif. Di Indonesia PPATK tugasnya 
mengumpulkan dan memproses informasi yang berkaitan 
dengan kecurigaan atau indikasi pencucian uang.  

Berdasarkan Pasal 41 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010, 
dalam melaksanakan fungsi pengelolaan data dan informasi 
PPATK berwenang untuk: 

a. meminta dan mendapatkan data dan informasi dari 
instansi pemerintah dan/atau lembaga swasta yang 
memiliki kewenangan mengelola data dan informasi, 
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termasuk dari instansi pemerintah dan/atau lembaga 
swasta yang menerima laporan dari profesi tertentu; 

b. menetapkan pedoman identifikasi transaksi keuangan 
mencurigakan; 

c. mengoordinasikan upaya pencegahan tindak pidana 
pencucian uang dengan instansi terkait; 

d. memberikan rekomendasi kepada pemerintah mengenai 
upaya pencegahan tindak pidana pencucian uang; 

e. mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam 
organisasi dan forum internasional yang berkaitan 
dengan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana 
pencucian uang; 

f. menyelenggarakan program pendidikan dan pelatihan 
anti pencucian uang; dan 

g. menyelenggarakan sosialisasi pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang. 

Sedangkan menurut Pasal 44 ayat (1) dalam 
melaksanakan fungsi analisis atau pemeriksaan laporan dan 
informasi PPATK berwenang untuk: 

a. meminta dan menerima laporan dan informasi dari 
pihak pelapor; 

b. meminta informasi kepada instansi atau pihak terkait; 

c. meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan 
pengembangan hasil analisis PPATK; 

d. meminta informasi kepada pihak pelapor berdasarkan 
permintaan dari instansi penegak hukum atau mitra 
kerja di luar negeri; 
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e. meneruskan informasi dan/atau hasil analisis kepada 
instansi peminta, baik di dalam maupun di luar negeri; 

f. menerima laporan dan/atau informasi dari masyarakat 
mengenai adanya dugaan tindak pidana pencucian uang; 

g. meminta keterangan kepada pihak pelapor dan pihak 
lain yang terkait dengan dugaan tindak pidana 
pencucian uang; 

h. merekomendasikan kepada instansi penegak hukum 
mengenai pentingnya melakukan intersepsi atau 
penyadapan atas informasi elektronik dan/atau 
dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan; 

i. meminta penyedia jasa keuangan untuk menghentikan 
sementara seluruh atau sebagian transaksi yang 
diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana; 

j. meminta informasi perkembangan penyelidikan dan 
penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tindak pidana 
asal dan tindak pidana pencucian uang; 

k. mengadakan kegiatan administratif lain dalam lingkup 
tugas dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan 
undang-undang ini; dan 

l. meneruskan hasil analisis atau pemeriksaan kepada 
penyidik. 

Terkait dengan permohonan penanganan harta 
kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang tidak 
terlepas dari kewenangan PPATK dalam melakukan 
penghentian sementara seluruh atau sebagian transaksi yang 
diketahui atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana 
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sebagaimana disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i di 
atas.  

Menurut ketentuan Pasal 66 UU Nomor 8 Tahun 2010 
menyebutkan sebagai berikut:  

(1) Penghentian sementara Transaksi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) dilaksanakan dalam 
waktu paling lama 5 (lima) hari kerja setelah menerima 
berita acara penghentian sementara transaksi. 

(2) PPATK dapat memperpanjang penghentian sementara 
transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja untuk 
melengkapi hasil analisis atau pemeriksaan yang akan 
disampaikan kepada penyidik. 

Jika setelah dilakukan penghentian sementara 
transaksi sesuai permintaan PPATK selama 5 hari kerja dan 
setelah diperpanjang selama 15 hari kerja tidak ada pihak 
yang merasa keberatan atas tindakan penghentian tersebut, 
maka PPATK berdasarkan Pasal 67 ayat (1) menyerahkan 
penanganan harta kekayaan tersebut kepada penyidik untuk 
dilakukan penyidikan. Setelah itu, penyidik memiliki waktu 
30 hari untuk mencari dan menemukan orang yang diduga 
sebagai pelaku tindak pidana atau menjadi pemilik dari 
harta kekayaan tersebut untuk kemudian jika tidak 
ditemukan dapat mengajukan permohonan penanganan 
harta kekayaan ke pengadilan.  

Jadi, bisa dikatakan bahwa permohonan penanganan 
harta kekayaan yang diajukan oleh penyidik ke pengadilan 
merupakan tindak lanjut dari tindakan yang dilakukan oleh 
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PPATK berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Pasal 
44 ayat (1) huruf i UU Nomor 8 Tahun 2010. 

Oleh karena sejak awal, lahirnya permohonan 
penanganan harta kekayaan ini berawal dari tindakan 
PPATK dalam meminta penghentian transaksi sementara 
kepada penyedia jasa keuangan, maka laporan hasil analisis 
dan pemeriksaan PPATK akan sangat menentukan untuk 
menjadi bahan pertimbangan bagi hakim ketika 
memutuskan status harta kekayaan tersebut apakah 
dikembalikan kepada yang berhak atau menjadi aset negara. 
Artinya, hakim dapat melihat apakah dugaan bahwa harta 
kekayaan tersebut sebagai hasil tindak pidana atau bukan 
juga ditentukan oleh hasil analisis dan pemeriksaan yang 
dilakukan oleh PPATK, terkait indikator mencurigakan dari 
transaksi yang dihentikan tersebut berdasarkan ketentuan 
Pasal 1 angka 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 yaitu: 

a. transaksi keuangan yang menyimpang dari profil, 
karakteristik, atau kebiasaan pola transaksi dari 
pengguna jasa yang bersangkutan; 

b. transaksi keuangan oleh pengguna jasa yang patut 
diduga dilakukan dengan tujuan untuk menghindari 
pelaporan transaksi yang bersangkutan yang wajib 
dilakukan oleh pihak pelapor sesuai dengan ketentuan 
undang-undang ini; 

c. transaksi keuangan yang dilakukan atau batal dilakukan 
dengan menggunakan harta kekayaan yang diduga 
berasal dari hasil tindak pidana; atau 
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d. transaksi keuangan yang diminta oleh PPATK untuk 
dilaporkan oleh pihak pelapor karena melibatkan harta 
kekayaan yang diduga berasal dari hasil tindak pidana. 

Selain PPATK menyampaikan hasil analisis dan 
laporannya kepada penyidik yang menjadi bukti di 
pengadilan, petugas PPATK juga dapat menjadi ahli untuk 
meyakinkan hakim bahwa benar harta kekayaan tersebut 
memiliki dugaan kuat sebagai hasil dari tindak pidana. 
Perlu digarisbawahi bahwa hakim dalam perkara 
permohonan ini hanya dapat menentukan adanya “dugaan 
kuat” karena sesungguhnya belum bisa dipastikan benar 
atau tidak bahwa tindak pidana pokoknya akan terbukti, 
sedangkan tersangka/orang yang diduga sebagai pelaku 
tindak pidana belum dapat diperiksa dan diadili. 

PPATK dapat menjelaskan tentang bagaimana 
transaksi atau harta kekayaan tersebut bisa dicurigai sebagai 
hasil dari tindak pidana dalam proses pembuktian di 
pengadilan karena selain dari harta itu sendiri, dugaan asal-
usul harta tersebut sebagai hasil dari tindak pidana juga 
sangat penting karena penyidik harus dapat menyakinkan 
hakim tentang adanya dugaan kuat bahwa ada tindak 
pidana pencucian uang atas harta kekayaan yang 
dimohonkan ke pengadilan. 

Indikator- indikator yang digunakan untuk 
mengidentifikasi adanya transaksi keuangan mencurigakan 
adalah sebagai berikut:  63

1. Indikator Transaksi 

 Muhammad Yusuf dkk, Op.cit, hlm. 310-31463

245



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

a. Tunai 

- Transaksi yang dilakukan secara tunai dalam 
jumlah di luar kebiasaan yang dilakukan nasabah; 

- Transaksi yang dilakukan dalam jumlah yang relatif 
kecil, namun dengan frekuensi yang tinggi 
(structuring) 

- Transaksi dilakukan dengan beberapa rekening atas 
nama individu yang berbeda-beda untuk 
kepentingan satu orang tertentu (smurfing) 

- Pertukaran atau pembelian mata uang asing dalam 
jumlah relatif besar; 

- Pembelian traveller checks secara tunai dalam jumlah 
relatif besar; 

- Pembelian secara tunai beberapa produk asuransi 
dalam jangka waktu berdekatan atau bersamaan 
dengan pembayaran premi sekaligus dalam jumlah 
besar yang kemudian diikuti pencairan polis 
sebelum jatuh tempo; 

- Pembelian efek dengan menggunakan uang tunai, 
transfer atau cek atas nama orang lain. 

b. Transaksi yang tidak rasional secara ekonomis 

- Transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan tujuan 
pembukaan rekening; 

- Transaksi yang tidak ada hubungannya dengan 
usaha nasabah; 

- Jumlah dan frekuensi transaksi di luar kebiasaan 
yang normal. 
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c. Transfer dana 

- Transfer dana untuk dan dari offshore financial center 
yang berisiko tinggi (high risk) tanpa alasan usaha 
yang jelas; 

- Penerimaan transfer dana dalam beberapa tahap 
dan setelah mencapai akumulasi jumlah tertentu 
yang cukup besar kemudian di transfer ke luar 
secara sekaligus; 

- Penerimaan dan pengiriman dana dalam jumlah 
yang sama atau hampir sama serta dilakukan dalam 
jangka waktu yang relatif singkat (pass-by); 

- Pembayaran dana dalam kegiatan ekspor impor 
tanpa dokumen yang lengkap; 

- Transefer dana dari atau ke negara yang tergolong 
berisiko tinggi (high risk); 

- Transfer dana dari atau ke pihak yang tergolong 
berisiko tinggi (high risk); 

- P e n e r i m a a n / p e m b a y a r a n d a n a d e n g a n 
menggunakan lebih dari 1 (satu) rekening, baik atas 
nama yang sama atau atas nama yang berbeda; 

- Transfer dana dengan menggunakan rekening atas 
nama pegawai penyedia jasa keuangan dalam 
jumlah yang di luar kewajaran. 

2. Prilaku Nasabah 

a. Prilaku nasabah yang tidak wajar pada saat 
melakukan transaksi (gugup tergesa-gesa, rasa 
kurang percaya diri dan lain-lain); 
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b. Nasabah/calon nasabah memberikan informasi yang 
tidak benar mengenai hal-hal yang berkaitan dengan 
identitas, sumber penghasilan atau usahanya; 

c. Nasabah/calon nasabah menggunakan dokumen 
identitas yang diragukan kebenarannya atau diduga 
palsu seperti tanda tangan yang berbeda atau foto 
yang tidak sama; 

d. Nasabah/calon nasabah enggan atau menolak untuk 
memberikan informasi/dokumen yang diminta oleh 
petugas penyedia jasa keuangan tanpa alasan yang 
jelas; 

e. Nasabah atau kuasanya mencoba mempengaruhi 
petugas penyedia jasa keuangan untuk tidak 
m e l a p o r k a n s e b a g a i t r a n s a k s i k e u a n g a n 
mencurigakan dengan berbagai cara; 

f. Nasabah membuka rekening hanya untuk jangka 
pendek saja; 

g. Nasabah tidak bersedia memberikan informasi yang 
benar atau segera memutuskan hubungan usaha/
menutup rekening pada saat petugas penyedia jasa 
keuangan meminta informasi atas transaksi yang 
dilakukannya. 

Pasal 3 Perma 1/2013 menyebutkan bahwa salah satu 
kelengkapan untuk mengajukan permohonan penanganan 
harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang adalah 
berita acara penghentian sementara seluruh atau sebagian 
transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui atau 
dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas permintaan 
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PPATK, hal tersebut cukup beralasan karena alasan tindakan  
penyidik untuk mengajukan permohonan penanganan harta 
kekayaan ke pengadilan didasarkan pada penghentian 
sementara seluruh atau sebagian transaksi yang dituangkan 
ke dalam berita acara. 

Pengaturan Pasal 3 Perma 1/2013 di atas menjadi 
penegasan bahwa sebenarnya perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan ini merupakan tindak lanjut 
atas tindakan permintaan penghentian transaksi sementara 
oleh PPATK kepada penyedia jasa keuangan atas alasan 
adanya transaksi yang mencurigakan, sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 44 ayat (1) huruf i UU Nomor 8 
Tahun 2010, meskipun jika diamati substansi Perma 1/2013 
tidak menutup kemungkinan permohonan tersebut diajukan 
tidak dalam kaitan dengan tindak pidana pencucian uang 
saja, melainkan jika ada dugaan harta kekayaan yang terkait 
dengan tindak pidana lainnya karena dalam judul Perma 
1/2013 sendiri menyebutkan bukan hanya tindak pidana 
pencucian uang saja, melainkan juga dalam tindak pidana 
lainnya.  

Akan tetapi, perlu diingat bahwa meskipun terkesan 
muatan Perma 1/2013 ruang lingkupnya lebih luas dari apa 
yang ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 
2010, namun pengertian tidak pidana lainnya itu tidak 
terlepas dari kategori tindak pidana yang disebutkan dalam 
ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 yaitu 
k o r u p s i , p e n y u a p a n , n a r k o t i k a , p s i k o t r o p i k a , 
penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan migran, di 
bidang perbankan, di bidang pasar modal, di bidang 
perasuransian, kepabeanan, cukai, perdagangan orang, 
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perdagangan senjata gelap, terorisme, penculikan, 
pencurian, penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, 
perjudian, prostitusi, di bidang perpajakan, di bidang 
kehutanan, di bidang lingkungan hidup, di bidang kelautan 
dan perikanan, atau tindak pidana lain yang diancam 
dengan pidana penjara 4 (empat) tahun atau lebih. 
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Perkara permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau 
tindak pidana lain  tidak termasuk dalam perkara yang dikecualikan dalam undang-undang, 
sehingga asas persidangan yang terbuka untuk umum tetap berlaku. Bukan hanya itu, 
sebelum proses pemeriksaan permohonan tersebut ada kewajiban untuk melakukan 
pengumuman dengan tujuan agar setiap orang tahu tentang pengajuan permohonan sehingga 
orang yang merasa dirugikan dan merasa sebagai pemilik harta yang menjadi objek 
permohonan dapat mengajukan keberatan.
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BAGIAN 
KELIMA 

ASAS-ASAS PEMERIKSAAN 
PERMOHONAN 

A. ASAS PERSIDANGAN TERBUKA UNTUK UMUM 
Asas persidangan terbuka untuk umum (openbaarhead 

van rechtspraak) adalah bentuk transparansi proses peradilan 
kepada publik. Dengan persidangan yang dilaksanakan 
secara terbuka untuk umum diharapkan proses peradilan 
dapat berjalan secara fair dan tidak memihak karena 
prosesnya dapat disaksikan oleh masyarakat, sehingga 
objektifitas persidangan tetap terjaga. Pengecualian terhadap 
jenis-jenis perkara tertentu yang tidak bisa dilakukan secara 
terbuka untuk umum berdasarkan undang-undang tidak 
mengurangi tujuan penerapan asas persidangan yang 
terbuka untuk umum karena pada saat pengucapan putusan 
persidangan tetap terbuka untuk umum. 

Persidangan terbuka untuk umum merupakan prinsip 
yang berlaku secara universal yang lahir dari semangat 
transparansi dan akuntabilitas peradilan dalam memenuhi 
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hak-hak publik terhadap informasi peradilan. Terbuka untuk 
umum mengandung makna bahwa bukan hanya para pihak 
berperkara yang dapat menyaksikan dan mengikuti 
persidangan, melainkan setiap orang dapat menyaksikan 
dari ruang persidangan tentang jalannya sidang mulai dari 
awal dibuka sidang hingga pengucapan putusan. Yang 
bersifat rahasia dalam tahapan penyelesaian perkara 
hanyalah musyawarah majelis hakim, itupun jika terjadi 
perbedaan pendapat, hakim yang berbeda pendapat 
menuangkan pertimbangannya dalam putusan. Artinya, 
publik tetap dapat mengetahui argumentasi masing-masing 
hakim dalam menjatuhkan putusan. 

Asas pemeriksaan terbuka untuk umum berlaku 
hampir pada setiap jenis perkara, kecuali yang ditentukan 
oleh undang-undang bahwa persidangannya dilakukan 
secara tertutup. Ketentuan tersebut termuat dalam Pasal 13 
UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 
yang menyebutkan sebagai berikut: 

(1)Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka 
untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain. 

(2)Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan 
hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk 
umum. 

(3)Tidak dipenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal 
demi hukum. 

Pelanggaran terhadap asas tersebut mengandung 
konsekuensi putusan yang dijatuhkan menjadi batal demi 
hukum. 
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Ketentuan Pasal 153 ayat (3) KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Untuk keperluan pemeriksaan hakim ketua sidang 
membuka sidang dan menyatakan terbuka untuk umum 
kecuali dalam perkara mengenai kesusilaan atau 
terdakwanya anak-anak” 

Menurut ketentuan di atas yang dikecualikan dari asas 
pemeriksaan terbuka untuk umum adalah bagi perkara 
kesusilaan atau perkara yang terdakwanya anak-anak. 
Pengecualian terhadap dua jenis perkara tersebut karena 
kepentingan para pihak dipandang lebih utama daripada 
kepentingan hukum dalam penyelenggaraan persidangan 
yang terbuka.  

Dalam perkara kesusilaan, misalnya pemerkosaan atau 
pelecehan seksual, pada umumnya korban mengalami 
trauma, sehingga jika proses pemeriksaan persidangan 
dilakukan secara terbuka akan menambah beban 
penderitaan bagi pihak korban. Selain itu, hal yang menjadi 
materi pemeriksaan dalam perkara kesusilaan berkaitan 
dengan aib seseorang sehingga tidak selayaknya diketahui 
oleh publik. Sedangkan dalam perkara yang terdakwanya 
anak-anak peoses persidangan tertutup ditujukan untuk 
melindungi kondisi psikologis anak agar jangan sampai 
mengalami trauma setelah ia dewasa atas proses 
persidangan yang dilakukan.  

Meskipun terdapat beberapa jenis perkara yang 
dikecualikan dari asas pemeriksaan terbuka untuk umum, 
namun dalam pengucapan putusan tetap harus dilakukan 
secara terbuka untuk umum dengan ancaman jika asas 
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tersebut tidak terpenuhi, maka akan menimbulkan putusan 
menjadi batal demi hukum. 

Moch. Faisal Salam menafsirkan asas persidangan 
terbuka untuk umum  sebagai  jaminan  bahwa  hakim  tidak  
berpihak dan setiap orang dapat menghadiri sidang  
tersebut,  sehingga  peradilan  berada  di  bawah  
pengawasan pendapat umum.  Tujuannya adalah, agar 64

hakim tidak menerapkan hukum secara sewenang-wenang  
ataupun  dengan  cara  membeda-bedakan  orang. Sehingga, 
asas  persidangan  terbuka  untuk  umum  hakikatnya  
bertujuan sebagai bentuk pengawasan umum terhadap 
proses persidangan.  

Kontrol  ataupun  pengawasan  yang  dilakukan  oleh  
umum, tidak boleh mengganggu proses persidangan  
maupun menurunkan marwah pengadilan. Dalam  
penyiaran sidang di pengadilan tidak boleh menciderai 
prinsip peradilan yang adil dan tidak memihak (fair trial). 
Salah  satu  elemen  penting  dari  prinsip  peradilan  yang  
adil  dan  tidak memihak  adalah prinsip perlindungan  hak  
asasi  manusia yang tercermin dalam  asas  praduga  tak 
bersalah   (the   right   to   presumption   of   innocence).   Asas   
praduga tak bersalah merupakan salah satu implementasi 
dari prinsip perlindungan hak asasi manusia yang bersifat 

 Moch. Faisal Salam, Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktek, Cet. 1, Mandar 64

Maju Bandung, 2001, hlm. 273 dalam Kamri Ahmad dan Hardianto Djanggih, 
Batasan Penerapan Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum dalam Siaran 
Persidangan Pidana oleh Media, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, Fakultas Hukum 
Universitas Islam Indonesia, Volume 24, Juli 2017, hlm. 498
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fundamental sebagai penghargaan terhadap harkat dan 
martabat manusia.  65

Perkara permohonan penanganan harta kekayaan 
dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain  
tidak termasuk dalam perkara yang dikecualikan dalam 
undang-undang, sehingga asas persidangan yang terbuka 
untuk umum tetap berlaku. Bahkan bukan hanya itu, 
sebelum proses pemeriksaan permohonan diwajibkan  
untuk melakukan pengumuman dengan tujuan agar setiap 
orang tahu tentang pengajuan permohonan harta kekayaan 
oleh penyidik, sehingga orang yang merasa dirugikan dan 
merasa sebagai pemilik harta yang menjadi objek 
permohonan dapat mengajukan keberatan ke pengadilan 
dalam jangka waktu yang telah ditentukan. 

Jika selama masa pengumuman tidak ada keberatan 
dari pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan tersebut, 
maka permohonan akan diperiksa layaknya perkara 
voluntair, yaitu pemeriksaan perkara didasarkan pada dalil-
dalil dan pembuktian secara sepihak dari pemohon 
(penyidik), sedangkan jika terdapat keberatan dari pihak 
yang merasa berhak atas harta tersebut, maka pemeriksaan 
akan berjalan seperti perkara contensiousa. 

B. ASAS KEBENARAN MATERIIL 
Tujuan penegakan hukum pidana dilakukan untuk  

mendapatkan kebenaran materiil atau setidak-tidaknya  
mendekati kebenaran materiil. Kebenaran materiil, yakni 

 Ibid, hlm. 49965
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kebenaran yang sesungguhnya sesuai dengan kenyataan 
yang ada atau dengan kata lain kebenaran yang selengkap-
lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan 
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat. 
Prinsip ini terlihat dalam proses persidangan perkara 
pidana, bahwa meskipun pelaku sudah mengakui  
kesalahannya,  namun  belum  cukup untuk dijadikan alasan 
dalam menyatakan dirinya bersalah dan menjatuhkan 
pidana, artinya kesalahan terdakwa hanya bisa dibuktikan 
dengan sekarang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan 
hakim mendapatkan keyakinan berdasarkan alat bukti 
tersebut. 

Kebenaran materiil dalam perkara pidana tidak 
bergantung pada hal-hal yang dikemukakan oleh para 
pihak, melainkan kebenaran berdasarkan fakta-fakta hukum 
yang diyakini oleh hakim dan tujuan mencari kebenaran 
materiil tersebut merupakan salah satu yang terpenting dari 
tugas-tugas kekuasaan negara dalam hal menjatuhkan 
hukuman, atau sebaliknya pembebasan karena tidak 
bersalah dalam suatu perkara pidana. Ini berbeda dengan 
tugas hakim dalam perkara perdata, di mana hakim pada 
dasarnya menerima kebenaran formal, dalam arti kebenaran 
dalam batas-batas yang ditentukan oleh para pihak.  66

Prinsip kebenaran materiil dalam hukum acara pidana 
tergambar di Pasal 183 KUHAP yang menyebutkan sebagai 
berikut: 

 Daud Jonathan Selang, Kedudukan Keterangan Saksi Untuk Pencarian Kebenaran 66

Material Dalam Perkara Pidana, Jurnal Lex Crimenm Vol I No. 2 April-Juni 2012, hlm. 
62
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“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya.” 

Berdasarkan ketentuan di atas bahwa untuk dapat 
menjatuhkan pidana kepada seseorang harus dipenuhi dua 
persyaratan secara kumulatif dan saling mendukung satu 
dengan yang lain yaitu: 

1. Harus dipenuhi minimal pembuktian, yaitu sekurang-
kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah; 

2. Atas dua alat bukti sah yang didapatkan itu, hakim 
harus mendapat keyakinan bahwa suatu tindak pidana 
benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
melakukannya. 

Keyakinan seorang hakim harus didapatkan dari 
fakta-fakta yang dibuktikan oleh alat-alat bukti yang 
dihadirkan di persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan 
harus mampu meyakinkan hakim. Hal tersebut 
mengandung konsekuensi sebagai berikut: 

1. Hakim tidak dapat membentuk keyakinan tanpa adanya 
bukti-bukti sah yang diajukan ke pengadilan 
berdasarkan batas minimal pembuktian; 

2. Meskipun telah terdapat dua alat bukti atau lebih yang 
sah, jika hakim tidak yakin bahwa terdakwa bersalah 
melakukan tindak pidana, hakim tidak boleh 
menjatuhkan pemidanaan. 
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Atas konsekuensi sebagaimana diuraikan di atas, 
maka hakim tidak bisa hanya berpatokan kepada apa yang 
diajukan di hadapan persidangan, namun ia harus menggali 
kebenaran yang sebenar-benarnya tentang peristiwa pidana 
yang didakwakan dan tentang kesalahan terdakwa.  

Berbeda halnya dengan perkara perdata, hakim cukup 
melihat pada formalitas pembuktian. Misalnya dalam 
perkara sengketa tanah, jika yang diajukan sebuah sertifikat, 
maka sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya hakim 
cukup mendasarkan kebenaran itu pada sertifikat tersebut, 
namun dalam perkara pidana tidak bisa demikian karena 
hakim memerlukan keyakinan dalam menjatuhkan suatu 
pemidanaan.  

Jika ia tidak cukup yakin dengan bukti-bukti yang 
diajukan oleh penuntut umum, hakim dapat memerintahkan 
untuk diajukan bukti-bukti tambahan dalam rangka 
menggali kebenaran yang sesungguhnya, namun jika 
sampai batas pembuktian yang diajukan hakim masih tetap 
tidak yakin atau masih ada keragu-raguan, maka ia tidak 
boleh menjatuhkan putusan pemidanaan. Terdapat adagium 
yang menyebutkan “lebih baik membebaskan 100 orang yang 
bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah.” 

Namun, meskipun dalam perkara perdata kebenaran 
yang dicari terbatas pada kebenaran formil, bukan berarti 
bahwa hakim tidak boleh menggali kebenaran materiilnya, 
prinsip tersebut harus dimaknai, jika hakim perdata tidak 
mampu mendapatkan kebenaran materiil, maka ia dapat 
menjatuhkan putusan berdasarkan kebenaran formilnya 
saja. 
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Konsekuensi dari prinsip kebenaran materiil dalam 
perkara pidana, maka hakim pidana bersifat aktif. Artinya, 
ia dapat meminta bukti-bukti tambahan kepada para pihak 
(penuntut umum dan penasihat hukum) sebelum 
mengambil kesimpulan terhadap perkara tersebut.  

Ketentuan Pasal 82 ayat (2) KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Jika acara tersebut pada ayat (1) telah selesai, hakim ketua 
sidang menyatakan bahwa pemeriksaan dinyatakan ditutup, 
dengan ketentuan dapat membukanya sekali lagi, baik atas 
kewenangan hakim ketua sidang karena jabatannya, 
maupun atas permintaan penuntut umum atau terdakwa 
atau penasihat hukum dengan memberikan alasannya.” 

Menurut ketentuan di atas, bahwa hakim karena 
jabatannya dapat membuka kembali pemeriksaan 
pembuktian, meskipun sebelumnya telah dinyatakan 
ditutup, hal tersebut sebagai implikasi dari kewajiban hakim 
pidana untuk mencari dan menggali kebenaran materiil. 
Artinya, jika hakim masih merasa ada hal yang perlu 
dibuktikan atau masih ada yang harus diperiksa untuk 
menyempurnakan keyakinannya, maka ia bisa membuka 
kembali proses pembuktian dan memerintahkan kepada 
pihak penuntut umum maupun terdakwa dan penasihat 
hukumnya untuk mengajukan bukti-bukti yang dibutuhkan. 

Selain itu, ketentuan Pasal 180 KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut: 

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya 
persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua 
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sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta 
agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan. 

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari terdakwa 
atau penasihat hukum terhadap hasil keterangan ahli 
s ebaga imana d imaksud da lam ayat (1) hak im 
memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian ulang. 

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk 
dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat 
(2). 

(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan 
ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan komposisi 
personil yang berbeda dan instansi lain yang mempunyai 
wewenang untuk itu. 

Menurut ketentuan di atas, hakim tidak dapat 
mempercayai begitu saja atas apa yang disampaikan oleh 
para pihak, hamun ia diberikan kewenangan oleh undang-
undang untuk meminta tambahan bukti untuk bisa 
menggali kebenaran materiil dari perkara yang disidangkan. 

Memang tidak disebutkan secara tegas bahwa 
permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak 
pidana pencucian uang atau tindak pidana lain ini 
disidangkan dalam ruang lingkup perkara pidana, namun 
dengan mengacu pada ketentuan Pasal 24 dalam Bab 
tentang Ketentuan Penutup Perma 1/2013, maka dapat 
disimpulkan bahwa perkara permohonan ini berada dalam 
ruang lingkup perkara pidana, sehingga asas yang berlaku 
dalam proses pembuktian adalah mencari kebenaran 
materiil.  
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Selain itu, perkara permohonan ini tidak terlepas 
kaitannya dengan proses penanganan perkara tindak pidana 
pencucian uang atau tindak pidana lain yang menjadi 
perkara pokoknya. Penerapan asas kebenaran materiil dalam  
penentuan status harta kekayaan yang disita oleh penyidik 
dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain 
akan memberikan aspek kehati-hatian bagi hakim untuk 
menentukan apakah harta kekayaan yang ada dalam 
penyitaan penyidik akan dinyatakan sebagai aset negara 
atau dikembalikan kepada yang berhak.  

Memang ada konsekuensi yang akan ditanggung oleh 
hakim dengan berlakunya asas kebenaran materiil adalah 
ketika hakim tidak mendapatkan keyakinan tentang 
kebenaran bahwa harta kekayaan tersebut hasil dari tindak 
pidana, sedangkan pemiliknya juga tidak diketahui atau 
tidak ada, apakah hakim boleh menjatuhkan putusan selain 
dari dua alternatif yang disebutkan yaitu menentukan 
sebagai aset negara atau mengembalikan kepada 
pemiliknya?  

Dalam praktik, putusan yang dijatuhkan hakim bisa 
berkembang sesuai pembuktian yang diperoleh. Prinsip 
mencari kebenaran materiil dalam perkara permohonan ini 
akan menuntut aspek kehati-hatian kepada hakim dengan 
tidak langsung mempercayai berita acara pemeriksaan yang 
diajukan oleh penyidik, namun hakim juga dapat 
melakukan pemeriksaan langsung kepada saksi-saksi dalam 
berita acara penyidikan untuk bisa meyakinkan hakim 
tentang adanya dugaan kuat bahwa harta kekayaan tersebut 
sebagai hasil dari tindak pidana. 
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Dalam perkara pidana kebenaran materiil itu adalah 
kebenaran yang tetap harus digali oleh hakim, meskipun 
terdakwa mengakui perbuatan yang didakwakan 
kepadanya, artinya terlepas terdakwa mengaku atau tidak, 
saksi dan bukti-bukti yang lain tetap harus diperiksa. Begitu 
pula dalam hal permohonan penanganan harta kekayaan 
dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana 
lain, maka meskipun termohon atau pemilik harta kekayaan 
tersebut tidak hadir/tidak membantah, hakim tetap harus 
menggali kebenaran dari dalil permohonan tersebut dengan 
memeriksa bukti-bukti. Hakim dalam perkara permohonan 
ini tidak dapat menjatuhkan putusan layaknya verstek dalam 
perkara perdata, melainkan tetap melakukan pemeriksaan 
yang sempurna terhadap semua bukti terkait dengan 
dugaan asal usul harta kekayaan tersebut. 

Bahkan, menurut ketentuan Pasal 15 Perma 1/2013 
disebutkan bahwa hakim dapat melakukan pemeriksaan 
terhadap harta kekayaan di tempat harta kekayaan tersebut 
berada jika hal itu dianggap perlu. Ketentuan tersebut pada 
prinsipnya untuk memberikan kesempatan kepada hakim 
pemeriksa perkara untuk mendapatkan keyakinan terkait 
dengan harta kekayaan atau barang bukti yang disita oleh 
penyidik dan dimintakan penentuan statusnya dalam 
permohonan tersebut. 

C. ASAS PUTUSAN KEBERATAN FINAL DAN MENGIKAT 
Dalam hukum acara pidana mengenal dua bentuk 

upaya hukum yaitu upaya hukum biasa yang terdiri dari 
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banding dan kasasi dan upaya hukum luar biasa yaitu kasasi 
demi kepentingan hukum dan peninjauan kembali.  

Perkara permohonan penanganan harta kekayaan 
dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain 
ini meskipun termasuk dalam ruang lingkup perkara 
pidana, namun oleh karena tidak secara langsung 
memeriksa dan mengadili perbuatan pidana, maka 
mekanime pemeriksaannya tidak bisa seluruhnya 
menggunakan ketentuan hukum acara pidana pada 
umumnya. Perma 1/2013 memberikan pengaturan secara 
khusus bagi mekanime pemeriksaan dan persidangan, 
namun jika tidak diatur secara khusus, maka berlaku hukum 
acara pidana pada umumnya. 

Ada dua mekanime pemeriksaan yang diatur dalam 
Perma 1/2013, sebagai berikut: 

1. Mekanime pemeriksaan permohonan tanpa adanya 
keberatan 

Dalam hal tidak ada keberatan setelah dilakukan 
pengumuman berdasarkan perintah ketua pengadilan dalam 
tenggang waktu 30 hari kerja tidak ada pihak yang 
mengajukan keberatan, maka ketua pengadilan menunjuk 
hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
permohonan tersebut. 

Pemeriksaan permohonan yang tanpa adanya 
keberatan dilakukan hanya dengan melibatkan pihak 
penyidik sebagai pemohon, sehingga proses persidangannya 
mirip dengan mekanisme pemeriksaan perkara perdata 
permohonan (voluntair), meskipun hakim tetap harus 
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menerapkan prinsip mencari kebenaran materiil karena 
permohonan tersebut tetap berada dalam ruang lingkup 
perkara pidana. 

2. Mekanime pemeriksaan permohonan dengan adanya 
keberatan 

Dalam hal adanya keberatan dari pihak yang merasa 
berhak atas harta kekayaan tersebut, maka proses 
pemeriksaannya dilakukukan dengan hakim majelis. Perma 
1/2013 membagi dua jenis pemeriksaan keberatan dalam 
perkara permohonan harta kekayaan tersebut yaitu sebagai 
berikut: 

• Keberatan yang diajukan sebelum dijatuhkan putusan; 

Salah satu hal yang membedakan antara pemeriksaan 
permohoan tanpa adanya keberatan dengan adanya 
keberatan adalah pada hakim yang memeriksa perkara, 
proses jawab jinawab serta pembuktian yang dilakukan 
secara timbal balik oleh kedua belah pihak.  

Ketentuan Pasal 21 Perma 1/2013 menyebutkan 
sebagai berikut: 

(1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan 
penanganan harta kekayaan yang diajukan dalam masa 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (3) ketua pengadilan negeri menunjuk majelis 
hakim untuk memeriksa, mengadili dan memutus 
permohonan penanganan harta kekayaan; 

(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan 
penanganan harta kekayaan yang diajukan dalam proses 
pemeriksaan sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
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9 dan Pasal 10 ayat (1), hakim tunggal yang memeriksa 
permohonan penanganan harta kekayaan tersebut, 
melaporkan adanya keberatan tersebut kepada ketua 
pengadilan negeri, kemudian ketua pengadilan negeri 
menunjuk majelis hakim untuk memeriksa, mengadili 
dan memutus permohonan penanganan harta kekayaan. 

• Keberatan yang diajukan setelah perkaranya diputuskan. 

Jika keberatan diajukan setelah permohonan 
diputusakan, maka berlaku mekanisme sebagaimana diatur 
dalam Bagian Ketiga, Paragraf 2 dari Pasal 11 sampai dengan 
Pasal 20. Menurut Pasal 11 ayat (1) Perma 1/2013 
menyebutkan sebagai berikut: 

“Terhadap putusan permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
pihak yang merasa berhak atas kekayaan dapat mengajukan 
keberatan kepada pengadilan negeri yang bersangkutan 
dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah 
putusan pengadilan diucapkan” 

Keberatan yang diajukan setelah adanya putusan, 
esensinya merupakan bentuk upaya hukum, meskipun tetap 
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diperiksa di pengadilan yang sama.  Prinsip pemeriksaan 67

keberatan dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan ini mirip dengan keberatan dalam perkara 
gugatan sederhana atau perlawanan pihak ketiga terhadap 
eksekusi, namun sangat berbeda jika dibandingkan dengan 
perlawanan terhadap putusan verstek dengan dengan alasan 
sebagai berikut:  

1. Keberatan dalam permohonan penanganan harta 
kekayaan diperiksa oleh hakim majelis, sedangkan 
putusan sebelumnya yang diperiksa oleh hakim tunggal; 

2. Pemeriksaan pada tingkat keberatan diperiksa oleh 
hakim yang berbeda ketika perkara tersebut diperiksa di 
tingkat pertama;  

3. Putusan keberatan bersifat final dan mengikat. 

Pasal 18 ayat (2) Perma 1/2013 menyebutkan bahwa 
putusan keberatan bersifat final dan mengikat. Istilah final 
menunjuk pada pengertian terakhir atau tidak ada upaya 
hukum, baik upaya hukum biasa (banding dan kasasi) 
maupun upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). 
Sedangkan, kata mengikat mengandung pengertian bahwa 

 Keberatan yang diajukan setelah adanya putusan esensinya adalah upaya hukum 67

karena keberatan ditujukan kepada putusan yang telah dijatuhkan, namun 
keberatan disini memiliki perbedaan dengan keberatan dalam gugatan sederhana 
karena keberatan dalam perkara gugatan sederhana diajukan oleh tergugat (pihak) 
dalam perkara tersebut, sedangkan keberatan dalam permohonan penanganan harta 
kekayaan ini diajukan oleh pihak yang belum terlibat dalam perkara tersebut, 
sehingga dari sisi pengajuan mirip dengan keberatan dalam perkara gugatan 
sederhana, namun dari sisi keterlibatan si pemohon keberatan lebih mirip seperti 
perkara perlawanan pihak ketiga terhadap eksekusi (derden verzet)
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setiap orang wajib menghormati putusan tersebut dan apa 
yang diperintahkan dalam putusan dapat dilaksanakan 
secara paksa oleh lembaga yang berwenang sebagai pihak 
eksekutor. 

Oleh karena perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan ini berada dalam ruang lingkup perkara pidana, 
maka yang melaksakan putusan adalah jaksa. Hal tersebut 
ditegaskan dalam ketentuan Pasal 20 ayat (2) Perma 1/2013 
yang menyebutkan sebagai berikut: 

“Salinan putusan disampaikan kepada jaksa pada kejaksaan 
negeri yang berada di daerah hukum pengadilan negeri yang 
memutus permohonan penanganan harta kekayaan atau 
kejaksaan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 
keberadaan harta kekayaan melalui kepala kejaksaan negeri 
yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja sejak putusan diucapkan guna kepentingan eksekusi” 

Ketentuan di atas semakin menegaskan bahwa perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan merupakan 
perkara pidana.  

Menyangkut putusan keberatan yang bersifat final dan 
mengikat, seringkali muncul pertanyaan, jika putusannya 
ternyata mengandung kekeliruan, lalu bagaimana cara 
untuk memperbaikinya? Perlu dipahami bahwa bagi para 
pihak, yaitu penyidik dan pemohon keberatan putusan 
tersebut bersifat final. Artinya, para pihak tidak dapat 
mengajukan upaya hukum dan tidak dapat mengajukan 
gugatan baru terhadap objek harta kekayaan tersebut, 
namun bagi pihak ketiga, selain dari para pihak berperkara 
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masih dapat mengajukan gugatan jika atas putusan tersebut 
terdapat kerugian yang dialami.  

Argumentasi yang dibangun dari persoalan di atas 
adalah “setiap orang tidak boleh tertutup haknya untuk menuntut 
keadilan atas suatu putusan yang dinilai merugikan dirinya, 
sepanjang baginya belum ada keadilan yang ditegakkan.” 

D. ASAS PEMERIKSAAN DENGAN HAKIM TUNGGAL DALAM 
HAL TIDAK ADA KEBERATAN 

Pasal 11 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyebutkan: 

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
hakim, kecuali undang-undang menentukan lain” 

Menurut ketentuan di atas bahwa pada prinsipnya 
perkara di pengadilan diperiksa oleh hakim majelis, kecuali 
undang-undang menentukan lain. Jika frasa dalam 
ketentuan di atas diartikan sebagai bentuk peraturan, maka 
Perma tidak boleh menentukan bahwa suatu perkara 
diperiksa oleh hakim tunggal, namun jika undang-undang 
tersebut dimaknai sebagai sifat dari sebuah pengaturan, 
maka Perma atau aturan di bawah undang-undang dapat 
juga mengatur hal itu. Terlepas dari makna kata undang-
undang di atas, dalam praktiknya perkara-perkara tertentu 
yang dipandang tidak terlalu sulit proses pemeriksaan dan 
pembuktiannya dapat disidangkan oleh hakim tunggal.  
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Beberapa ketentuan yang mengatur tentang 
pemeriksaan dengan hakim tunggal sebagai berikut: 

a. Perkara praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 78 
ayat (2) KUHAP sebagai berikut: 

“Praperadilan dipimpin oleh hakim tunggal yang ditunjuk 
oleh ketua pengadilan negeri dan dibantu oleh seorang 
panitera.” 

b. Perkara tindak pidana ringan dan perkara lalu lintas 
sebagaimana diatur dalam Pasal 205 ayat (3) KUHAP 
sebagai berikut: 

Dalam acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1), pengadilan mengadili dengan hakim tunggal pada 
tingkat pertama dan terakhir, kecuali dalam hal dijatuhkan 
pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat minta 
banding. 

c. Perkara tindak pidana anak sebagaimana diatur dalam 
Pasal 44 ayat (1) UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang 
Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai berikut: 

Hakim memeriksa dan memutus perkara anak dalam tingkat 
pertama dengan hakim tunggal. 

Sedangkan, ketentuan yang mengatur pemeriksaan 
dengan hakim tunggal dalam Perma dan SEMA sebagai 
berikut: 

a. Perkara Gugatan Sederhana, sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 1 angka 3 Perma 2/2015 jo Perma 4/2019 
bahwa hakim adalah hakim tunggal. 

271



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

b. Perkara Keberatan dan Penitipan Ganti Kerugian ke 
Pengadilan dalam Pengadaan Tanah  Bagi Pembangunan 
Untuk Kepentingan Umum, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 1 angka 9 Perma 3/2016 bahwa hakim adalah 
hakim tunggal atau majelis hakim yang memeriksa dan 
memutus keberatan. 

c. Perkara perdata permohonan sebagaimana diatur dalam 
Buku II tentang Pedoman Teknis dan Administrasi 
Perkara. 

Dalam kaitannya dengan pemeriksaan perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan yang tidak 
diajukan keberatan pemeriksaannya dilakukan oleh hakim 
tunggal karena proses persidangan hanya melibatkan pihak 
pemohon saja, yang dalam hal ini penyidik, sedangkan 
pihak si pemilik harta tidak ditemukan. Selain itu, terhadap 
putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal terhadap 
permohonan penanganan harta kekayaan tersebut masih 
dapat diperiksa ulang jika terdapat keberatan dari pihak 
yang merasa berhak atas harta kekayaan.  

Pada saat diajukan keberatan, maka perkara akan 
diperiksa kembali oleh hakim majelis berdasarkan 
pembuktian dari pihak pemohon keberatan, sedangkan 
pembuktian dari penyidik telah diperiksa sebelumnya pada 
saat diputuskan oleh hakim tunggal, kecuali jika penyidik 
ingin mengajukan bukti tambahan. Setidaknya ada beberapa 
alasan bahwa dalam pemeriksaan perkara permohonan yang 
tidak diajukan keberatan diperiksa oleh hakim tunggal 
sebagai berikut: 
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1. Proses persidangan hanya melibatkan pihak pemohon, 
sehingga prosesnya seperti perkara perdata permohonan 
(voluntair); 

2. Pembuktian yang diajukan hanya dari pihak pemohon; 

3. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal masih 
dapat diperiksa kembali dalam tahap keberatan oleh 
hakim majelis; 

4. Pemeriksaan keberatan atas putusan permohonan 
dilakukan oleh pengadilan yang sama, sehingga wajar 
jika pada tingkat pertama pemeriksaan dilakukan oleh 
hakim tunggal dan pada tahap keberatan diperiksa oleh 
hakim majelis karena dalam proses keberatan hakim 
berwenang untuk mengoreks i putusan pada 
pemeriksaan tingkat pertama. 

Meskipun pada tingkat pertama, hakim melakukan 
pemeriksaan hanya berdasarkan pada apa yang diajukan 
oleh penyidik, namun hakim tetap wajib untuk meneliti 
secara cermat dan teliti atas bukti-bukti yang diajukan 
karena seperti yang telah diuraikan di atas bahwa dalam 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini hakim 
wajib menggali kebenaran materiil yaitu kebenaran yang 
sesungguhnya.  

E. ASAS PEMERIKSAAN CEPAT 
Asas pemeriksaan cepat dalam perkara permohonan 

penanganan harta kekayaan dapat dilihat dari ketentuan 
Pasal 10 ayat (1) Perma 1/2013 yang berbunyi sebagai 
berikut: 
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“Hakim harus memutus permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari pertama 
sidang.” 

Pasal 10 posisinya ada di Bab III, Bagian Ketiga 
Paragraf 1 yaitu tentang Pemeriksaan Permohonan Harta 
Kekayaan Dalam Hal Tidak Terdapat Keberatan. Jika kita 
mengacu pada posisi keberadaan Pasal 10 tersebut, maka 
ketentuan jangka waktu 7 hari kerja tersebut hanya berlaku 
bagi pemeriksaan permohonan tanpa adanya keberatan, 
sedangkan bagi pemeriksaan keberatan, Perma tidak 
menentukan jangka waktu pemeriksaannya. 

Jangka waktu 7 hari kerja untuk pemeriksaan tanpa 
adanya keberatan masih dipandang wajar karena hakim 
hanya akan memeriksa dalil dan pembuktian dari pihak 
penyidik, namun jika jangka waktu 7 hari kerja tersebut juga 
berlaku pada tahap keberatan, maka akan sulit bagi hakim 
untuk menerapkan prinsip kehati-hatian karena ia akan 
dikejar-kejar dengan jangka waktu yang singkat, padahal 
dalam pemeriksaan keberatan terdapat dua pihak yang 
masing-masing saling mengajukan bukti-bukti. 

Alangkah lebih tepat jika jangka waktu 7 hari kerja 
tersebut hanya diterapkan untuk perkara permohonan yang 
tidak ada keberatan, sedangkan jika diajukan keberatan, 
maka tidak berlaku jangka waktu tersebut dan mengacu 
pada jangka waktu pemeriksaan berdasarkan SEMA 2/2014 
tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama 
dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan 
bahwa untuk tingkat pertama batas waktu penyelesaian 
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perkara paling lama lima bulan dengan ketentuan jika 
melebihi batas waktu tersebut hakim yang memeriksa 
perkara wajib membuat laporan kepada ketua pengadilan 
setempat dengan menembuskan laporan tersebut kepada 
Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Ketua Mahkamah 
Agung. 

Terdapat beberapa alasan bahwa dalam tingkat 
keberatan tidak berlaku jangka waktu 7 hari karja 
sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) Perma 1/2013 
sebagai berikut: 

1. Posisi Pasal 10 berada pada Bagian Ketiga, Paragraf 1 
yang mengatur tentang Pemeriksaan Permohonan Harta 
Kekayaan Dalam Hal Tidak Terdapat Keberatan; 

2. Dalam pemeriksaan keberatan terdapat dua belah pihak 
yaitu penyidik dan pihak ketiga atau tersangka yang 
mengajukan keberatan sehingga pemeriksaan dilakukan 
berdasarkan dalil dari kedua belah pihak; 

3. Dalam tahap keberatan dimungkinkan adanya 
pemeriksaan setempat terhadap harta kekayaan dan 
pemeriksaan ahli dari kedua belah pihak; 

4. Dalam tahapan pemeriksaan keberatan, ada kewajiban 
dari pemohon keberatan untuk membuktikan asal usul 
harta kekayaan yang diajukan keberatan bukan 
merupakan hasil tindak pidana sebagai penerapan asas 
pembalikan beban pembuktian dalam perkara tindak 
pidana pencucian uang. 

Atas dasar hal tersebut di atas, maka dalam tahap 
keberatan jangka waktu 7 hari kerja sebagaimana diatur 
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dalam Pasal 10 ayat (2) Perma 1/2013 tidak dapat diterapkan 
agar para pihak bisa lebih leluasa dalam mengajukan bukti-
bukti, khususnya bagi pemohon keberatan untuk 
membuktikan bahwa harta yang diajukan keberatan bukan 
hasil dari tindak pidana. Jika waktu untuk membuktikan 
tersebut dibatasi sedemikian singkat, maka hal tersebut akan 
menimbulkan pelanggraan hak asasi bagi pihak yang 
mengajukan keberatan. 

Meskipun jangka waktu 7 hari kerja tidak berlaku bagi 
pemeriksaan keberatan, namun prinsip pemeriksaan cepat 
tetap berlaku, artinya hakim harus secepat mungkin 
memutus perkara tersebut, selain itu prinsip asas 
pemeriksaan cepat juga tercermin dari ketentuan pasal 18 
ayat (2) Perma 1/2013 bahwa putusan keberatan bersifat 
final dan mengikat, sehingga penyelesaian perkara hanya 
sampai di tingkat pengadilan negeri. 

F.  ASAS PEMBALIKAN BEBAN PEMBUKTIAN 
Ketentuan Pasal 16 Perma 1/2013 berbunyi sebagai 

berikut: 

“Hakim memerintahkan pemohon keberatan untuk 
membuktikan asal usul bahwa harta kekayaan yang diajukan 
permohonan penanganan harta kekayaan bukan merupakan 
hasil tindak pidana” 

Ketentuan di atas mengacu pada asas pembalikan 
beban pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU 
Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 
Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, sehingga 
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meskipun dalam permohonan tersebut tidak membuktikan 
tentang tindak pidana pencucian uangnya, namun tetap ada 
kewajiban bagi si pemohon keberatan untuk membuktikan 
bahwa harta yang diajukan keberatan bukan hasil dari 
tindak pidana. 

Pertanyaanya adalah, apakah jika si pemohon 
keberatan tidak mampu membuktikan bahwa harta 
kekayaan yang diajukan keberatan bukan hasil dari tindak 
pidana ia secara pribadi juga langsung bisa dinyatakan 
sebagai pelaku pencucian uang? Perlu diingat bahwa 
perkara permohonan ini hanya terkait dengan ketentuan 
status harta kekayaan yang sedang dalam penyitaan 
penyidik, sedangkan pihak yang diduga sebagai pelaku 
tindak pidana tidak ditemukan atau melarikan diri, sehingga 
tidak bisa secara serta merta menyatakan si pemohon 
keberatan sebagai pelaku pencucian uang, namun jika 
penyidik menemukan bukti adanya keterlibatan si pemohon 
keberatan dengan tindak pidana pencucian uang yang 
sedang dilakukan penyidikan atau tindak pidana lain, maka 
penyidik dapat memroses si pemohon keberatan secara 
pidana. 

Asas pembalikan beban pembuktian merupakan 
pengecualian dari asas yang berlaku umum dalam proses 
pembuktian perkara pidana yang mana semua beban 
pembuktian ada di pundak penuntut umum, sehingga 
penerapan pembalikan beban pembuktian harus dilakukan 
secara seimbang dan proporsional. Artinya, selain kewajiban 
pembuktian tersebut hanya terbatas pada asal usul harta 
kekayaan yang dimilikinya, ia harus diberikan kesempatan 
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yang cukup untuk mengajukan bukti-bukti tentang asal-usul 
perolehan harta kekayaannya. 

Meskipun Pasal 17 Perma 1/2013 menyebutkan bahwa 
pengajuan ahli merupakan kewenangan hakim jika 
dianggap diperlukan, namun berangkat dari alasan bahwa 
kedua belah pihak memiliki kepentingan untuk 
membuktikan dalilnya, maka pemeriksaan ahli juga dapat 
diminta dan diajukan oleh para pihak. Selain itu, penerapan 
pembalikan beban pembuktian kepada pihak pemohon 
keberatan untuk membuktikan bahwa harta kekayaan yang 
diajukan keberatan bukan hasil dari tindak pidana juga 
membuka hak bagi pemohon keberatan untuk mengajukan 
seorang ahli ke persidangan. 

G. ASAS PEMERIKSAAN DENGAN KEHADIRAN PENYIDIK 
Dalam pemeriksaan perkara pidana pokonya berlaku 

asas pemeriksaan dengan hadirnya penuntut umum. Asas 
tersebut tertuang dalam ketentuan Pasal 11 ayat (4) UU 
Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 
menyebutkan: 

“Dalam perkara pidana wajib hadir pula seorang penuntut 
umum, kecuali undang-undang menentukan lain.” 

Menurut ketentuan pasal di atas, suatu perkara dapat 
disidangkan jika penuntut umum hadir, namun jika 
penuntut umum tidak hadir, maka persidangan harus 
ditunda, kecuali sebagaimana yang disebutkan dalam frasa 
terakhir pasal tersebut yaitu jika ditentukan secara khusus 
oleh undang-undang. Ketentuan pengecualiannya dapat kita 
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temukan dalam proses persidangan perkara tindak pidana 
ringan (tipiring) sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 205 
ayat (2) KUHAP sebagai berikut: 

“Dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 
penyidik atas kuasa penuntut umum, dalam waktu tiga hari 
sejak berita acara pemeriksaan selesai dibuat, menghadapkan 
terdakwa beserta barang bukti, saksi, ahli dan atau juru 
bahasa ke sidang pengadilan.” 

Dalam perkara tipiring pelimpahan perkara ke 
pengadilan dilakukan oleh penyidik. Kewenangan penyidik 
tersebut merupakan kuasa dari penuntut umum yang 
ditentukan langsung oleh undang-undang, artinya dalam 
melakukan pelimpahan perkara dan menghadapi 
persidangan di pengadilan penyidik bertindak seperti 
penuntut umum, dan atas hal tersebut penyidik tidak perlu 
mendapatkan surat kuasa khusus karena langsung 
ditentukan oleh undang-undang bukan sebagai akibat dari 
perjanjian pemberian kuasa. 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana 
berlaku asas pemeriksaan dengan hadirnya penyidik karena 
penyidik adalah pihak pemohon yang mengajukan perkara 
tersebut, sehingga penyidiklah yang dipandang sebagai 
pihak yang memiliki kepentingan. 

Perma 1/2013 tidak menyebutkan konsekuensi jika 
dalam persidangan yang ditentukan, penyidik (pemohon) 
tidak hadir, sedangkan Perma hanya mengatur jika 
pemohon keberatan (pihak yang merasa berhak atas harta 
kekayaan) tidak hadir setelah dilakukan pemanggilan, maka 

279



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

permohonan dinyatakan gugur dan putusan yang telah 
dijatuhkan sebelumnya tetap berlaku. 

Perma memang tidak secara tegas mengatur tentang 
akibat ketidakhadiran penyidik dalam persidangan, namun 
perlu diingat bahwa dalam perkara permohonan tersebut 
yang memiliki kepentingan adalah penyidik, sedangkan 
dalam pemeriksaan keberatan yang memiliki kepentingan 
adalah pemohon keberatan (pihak yang merasa berhak atas 
harta kekayaan). Jika dalam pemeriksaan tanpa adanya 
keberatan penyidik tidak hadir, maka hakim dapat 
menyatakan bahwa permohonannya gugur, namun jika 
penyidik tidak hadir pada proses pemeriksaan keberatan, 
baik sebelum ada putusan maupun setelah ada putusan, 
maka hakim melakukan pemanggilan kepada atasan 
penyidik yang bersangkutan karena proses pemeriksaan 
tetap harus dihadiri oleh pihak penyidik. 

Meskipun pada pemeriksaan keberatan setelah 
dijatuhkan putusan kepentingan berada di pihak pemohon 
keberatan, namun esensinya kepentingan penyidik juga 
tetap ada karena ia harus mempertahankan putusan yang 
telah dijatuhkan dari penyangkalan dalil-dalil pihak 
pemohon keberatan. 

Selain asas pemeriksaan dengan kehadiran penyidik, 
dalam proses pemeriksaan keberatan juga disyaratkan 
pemohon keberatan hadir secara langsung, meskipun 
didampingi oleh kuasa hukum. Hal tersebut sebagaimana 
dinyatakan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (6) Perma 1/2013 
yang berbunyi sebagai berikut: 
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“Pemohon keberatan harus mengajukan alasan-alasan 
keberatan disertai dengan alat-alat bukti dan/atau barang 
bukti yang diperlukan, serta menghadiri persidangan baik 
didampingi atau tidak didampingi kuasa hukum” 

Ketentuan tersebut untuk menghindari pelaku tindak 
pidana yang tetap mengajukan keberatan, namun dirinya 
dalam posisi sedang menjadi buronan, sehingga kehadiran 
langsung pihak pemohon keberatan sifatnya adalah wajib. 

Kewajiban atas kehadiran bagi pemohon keberatan 
juga sebagai pelaksanaan dari prinsip fairness dalam proses 
berperkara, artinya setiap orang yang menghindar dari 
pertanggungjawaban hukum, maka ia tidak boleh 
mendapatkan fasilitas hukum selayaknya orang pada 
umumnya. Fasilitas hukum tersebut bisa digunakan pada 
saat ia mau melaksanakan kewajiban-kewajiban hukum 
yang ditentukan oleh undang-undang yang salah satunya 
kewajiban untuk mempertanggungjawabkan dihadapan 
hukum yang berlaku. 

Ketentuan yang hampir mirip juga berlaku dalam 
perkara praperadilan. Bagi tersangka yang sedang mangkir 
dari pertanggungjawaban hukum atau sedang melarikan 
diri, maka ia akan kehilangan haknya untuk mengajukan 
praperadilan atas penetapan tersangka terhadap dirinya, hak 
itu baru bisa digunakan pada saat dirinya melaksanakan 
kewajiban untuk menghadapi proses hukum.  

Sebelumnya banyak tersangka yang mengajukan 
praperadilan pada saat dirinya sedang menjadi daftar 
pencarian orang (DPO) dan baru muncul ketika 
permohonan praperadilannya dikabulkan, sehingga atas hal 
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itu Mahkamah Agung mengeluarkan SEMA 1/2018 tentang 
Larangan Pengajuan Praperadilan bagi Tersangka Yang 
Melarikan Diri atau Sedang Dalam Status Daftar Pencarian 
Orang. 
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Mekanisme permohonan penanganan harta kekayaan menjadi solusi bagi 
kejelasan status harta kekayaan yang berada dalam penyitaan dan pengadilan 
dapat menentukan bahwa aset atau harta kekayaan tersebut menjadi milik 
negara, meskipun perkara pidana asalnya belum terbukti. 
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BAGIAN 
KEENAM 

SYARAT-SYARAT PENGAJUAN 
PERMOHONAN 

A. SYARAT FORMIL PERMOHONAN 
Pengajuan permohonan penanganan harta kekayaan 

dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain 
harus memenuhi persyaratan secara formil sebagai berikut: 

1. Permohonan Diajukan Dalam Proses Penyidikan  
Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana 

diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 jo 
Perma 1/2013 merupakan tindak lanjut dari proses 
penyidikan yang dilakukan berkaitan dengan adanya 
dugaan tindak pidana pencucian uang berdasarkan hasil 
analisis dan laporan dari PPATK.  

Ketentuan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Nomor 8 Tahun 
2010 menyebutkan sebagai berikut:  

“Dalam rangka melaksanakan fungsi analisis atau 
pemeriksaan laporan dan informasi sebagaimana dimaksud 
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dalam Pasal 40 huruf d, PPATK dapat meminta penyedia 
jasa keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau 
sebagian transaksi yang diketahui atau dicurigai merupakan 
hasil tindak pidana” 

Jika menurut hasil analisis dan pemeriksaan yang 
di lakukan oleh PPATK terdapat transaksi yang 
mencurigakan, PPATK berdasarkan ketentuan Pasal 65 ayat 
(1) UU Nomor 8 Tahun 2010 dapat meminta penyedia jasa 
keuangan untuk menghentikan sementara seluruh atau 
sebagian transaksi. 

Setelah tenggang waktu 5 (lima) hari kerja ditambah 15 
(lima belas) hari kerja setelah penghentian sementara 
transaksi tidak ada pihak yang merasa memiliki atau merasa 
dirugikan atas tindakan penghentian transaksi tersebut, 
maka penyidik setelah mendapat penyerahan hasil analisis 
dan berita acara pemeriksaan dari PPATK melakukan proses 
penyidikan. 

Penyidik dapat mengajukan permohonan penanganan 
harta kekayaan ke pengadilan negeri jika dalam tenggang 
waktu 30 hari sejak dilakukan penyidikan tidak ditemukan 
pelaku tindak pidananya. Lalu muncul pertanyaan, apakah 
permohonan penanganan harta kekayaan dapat diajukan 
pada saat prosesnya masih dalam penyelidikan?  

KUHAP memang menganut prinsip keterpaduan 
antara penyelidikan dengan penyidikan karena Bab XIV 
berjudul tentang Penyidikan yang berisi Bagian Kesatu 
tentang Penyelidikan dan Bagian Kedua tentang Penyidikan, 
sehingga penyelidikan adalah bagian dari proses penyidikan  
atau dapat diartikan bahwa KUHAP mengartikan 
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penyidikan dalam dua pengertian yaitu penyidikan dalam 
arti luas yang di dalamnya termasuk penyelidikan dan 
penyidikan dalam arti sempit. 

Jika digambarkan dalam bentuk skema, maka proses 
penyidikan dan penyelidikan akan tampak sebagai berikut: 

 

Namun, meskipun penyelidikan bagian dari 
penyidikan, pada praktiknya antara penyelidikan dengan 
penyidikan dapat dibedakan berdasarkan tujuannya sebagai 
berikut:  68

• Penyelidikan adalah suatu proses pendahuluan untuk 
menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak 
pidana; 

• Penyidikan adalah suatu tindakan yang dilakukan untuk 
m e n g u m p u l k a n b u k t i - b u k t i d a n m e n e m u k a n 
tersangkanya berdasarkan hasil penyelidikan. 

 D.Y. Witanto, Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik, Mengurai Konflik 68

Norma dan Kekeliruan Dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan, Imaji Cipta 
Karya, 2019, hlm. 29
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Menurut Putusan MK Nomor 9/PUU-VII/2019 
menyebutkan bahwa dalam tahap penyelidikan belum ada 
upaya paksa yang dapat berakibat adanya bentuk 
perampasan kemerdekaan, baik orang maupun benda/
barang. Sementara itu, dalam tahap penyidikan telah 
dimulai adanya penegakan hukum yang dapat diterapkan 
upaya-upaya paksa berupa perampasan kemerdekaan 
terhadap orang atau benda/barang dan sejak pada tahap 
itulah sesungguhnya perlindungan atas hak asasi manusia 
sudah seharusnya diberikan.  69

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 44 ayat (1), Pasal 
65, 66 dan 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 tersebut secara tidak 
langsung menentukan syarat bahwa permohonan 
penanganan harta kekayaan ke pengadilan negeri hanya 
dapat dilakukan setelah dilakukan proses penyidikan. 
Artinya, penyidik berhak melakukan tindakan pro justisia 
terhadap benda-benda yang diduga sebagai hasil dari tindak 
pidana setelah dalam proses penyidikan. Benda-benda 
tersebut harus telah dilakukan penyitaan dan mendapat 
ijin/persetujuan dari ketua pengadilan terhadap penyitaan 
yang dilakukan, baru penyidik dapat mengajukan 
permohonan penentuan status harta kekayaan tersebut. 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diambil 
beberapa alasan yang mendasari bahwa permohonan 
penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 jo Perma 1/2013 
sebagai berikut: 

 ibid, hlm.3669
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1. Pada tahap penyidikan setidaknya telah ada dua alat 
bukti yang mendukung penyidik untuk menentukan 
dugaan bahwa ada peristiwa pidana dan harta kekayaan 
yang dimohonkan penanganannya diduga sebagai hasil 
tindak pidana; 

2. Pada tahap penyidikan upaya paksa sudah bisa 
dilakukan, salah satunya menyita harta kekayaan yang 
diduga sebagai hasil tindak pidana dan permohonan 
penanganan dilakukan terhadap harta kekayaan yang 
telah dilakukan penyitaan; 

3. Pada tahap penyidikan telah dilakukan pemeriksaan 
terhadap saksi-saksi atau ahli tentang dugaan tindak 
pidana, sehingga hasil pemeriksaan tersebut dapat 
menjadi bukti untuk menguatkan keyakinan hakim 
tentang dugaan adanya tindak pidana dan tentang 
dugaan bahwa harta kekayaan tersebut merupakan hasil 
dari tindak pidana; 

4. Pada tahap penyidikan, pihak penyidik dapat 
mengeluarkan berita acara pencarian orang karena 
biasanya telah ditentukan adanya tersangka dalam 
perkara tersebut; 

2. Tersangka atau Pihak Pemilik Harta Kekayaan Tidak 
Ditemukan 

Syarat lainnya yang juga sangat penting adalah bahwa 
penyidik dapat mengajukan permohonan penanganan harta 
kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak 
pidana lain jika orang yang diduga sebagai pelaku 
(tersangka) atau pemilik harta tersebut tidak ditemukan, 
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baik karena memang tidak diketahui keberadaannya atau 
karena melarikan diri. 

Jika orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana 
terkait dengan harta tersebut ada dan sedang menjalani 
proses penyidikan, maka penentuan status harta kekayaan 
tersebut dilakukan bersamaan dengan putusan perkara 
pokoknya. Permohonan penanganan harta kekayaan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 
Tahun 2010 jo Perma 1/2013 semata-mata sebagai sarana 
untuk menentukan status harta kekayaan pada saat proses 
penyidikan karena perkara pokoknya tidak dapat 
dilanjutkan dengan alasan orang yang diduga sebagai 
pelaku tindak pidana (tersangka) tidak ditemukan, 
sedangkan harta kekayaan yang sebelumnya telah disita 
atau telah berada dalam penguasaan penyidik harus 
ditentukan statusnya agar mendapatkan kepastian hukum 
apakah menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang 
berhak. 

Sebelum adanya pengaturan tentang mekanisme 
permohonan tersebut harta kekayaan yang telah disita oleh 
penyidik menjadi terkatung-katung tanpa kejelasan dan hal 
tersebut dapat menimbulkan ketidakpastian secara hukum, 
padahal jika harta tersebut diduga kuat sebagai hasil tindak 
pidana, hampir dapat dipastikan pemiliknya tidak akan 
muncul untuk mengurusi harta tersebut karena itu sama saja 
artinya dengan menyerahkan diri. Atas alasan tersebut, 
maka pengadilan menentukan status harta kekayaan yang 
telah disita apakah menjadi aset negara atau dikembalikan 
kepada yang berhak berdasarkan bukti-bukti yang diajukan 

290



Tata Cara PenangananAset Hasil Tindak Pidana  

oleh penyidik dan hasil analisis yang disampaikan oleh 
pihak PPATK. 

Problem selanjutnya adalah, bagaimana jika setelah 
dinyatakan harta kekayaan tersebut menjadi aset negara 
kemudian si pelaku tertangkap dan diajukan ke hadapan 
persidangan. Dalam hal si pelaku mengklaim bahwa harta 
tersebut miliknya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 77 UU 
Nomor 8 Tahun 2010 Jo 16 Perma 1/2013 wajib untuk 
membuktikan bahwa harta kekayaan yang diklaim sebagai 
miliknya bukan hasil dari tindak pidana. Jika si pelaku tidak 
dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut bukan 
hasil dari tindak pidana berdasarkan bukti-bukti perolehan 
yang sah, maka harta kekayaan tersebut tetap menjadi aset/
milik negara, sedangkan jika ia dapat membuktikan 
sebaliknya, maka negara harus mengembalikan harta 
kekayaan tersebut, baik dalam bentuk harta aslinya atau 
dalam bentuk ganti kerugian jika harta yang dimaksud telah 
diuangkan berdasarkan penjualan lelang pada tahap 
eksekusi. 

Kewajiban pembuktian terhadap asal usul harta 
kekayaan merupakan implementasi dari asas pembalikan 
beban pembuktian dalam tindak pidana pencucian uang 
karena permohonan penanganan harta kekayaan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 
Tahun 2010 jo Perma 1/2013 pada prinsipnya merupakan 
pelaksanaan dari penegakan hukum bagi tindak pidana 
pencucian uang. 
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3. Permohonan Diajukan Di Tempat Harta Kekayaan Berada 
Pengajuan permohonan penanganan harta kekayaan 

ditentukan berdasarkan tempat harta kekayaan berada atau 
jika harta kekayaan berada di beberapa daerah hukum 
pengadilan, maka diajukan di salah satu daerah hukum 
pengadilan. Sedangkan, jika harta kekayaan tersebut berada 
di luar negeri, maka pengajuan permohonan dilakukan ke 
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

Ketentuan tersebut merupakan kompetensi relatif 
pengadilan dalam mengadili permohonan penanganan harta 
kekayaan. Jika penyidik keliru dalam mengajukan 
permohonan berdasarkan kewenangan pengadilan di atas, 
maka permohonannya akan dinyatakan tidak dapat diterima 
seperti halnya dalam asas pemeriksaan hukum acara 
perdata. Hal ini semata-mata untuk melindungi kepentingan 
hukum dan kepentingan pihak pemilik harta dan pihak 
yang merasa dirugikan dengan permohonan tersebut karena 
pengumuman akan dilakukan oleh pengadilan yang akan 
menyidangkan perkaranya. 

Hanya perlu dibedakan antara kompetensi relatif 
dalam perkara perdata dengan perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan yang berada dalam ruang 
lingkup perkara pidana. Dalam perkara perdata kompetensi 
relatif hanya dipersoalkan jika para pihak keberatan akan 
hal itu. Artinya, hakim tidak dapat atas prakarsanya sendiri 
menyatakan pengadilan tidak berwenang secara relatif tanpa 
ada keberatan (eksepsi) dari pihak tergugat karena prinsip 
dalam hukum acara perdata kompetensi relatif pengadilan 
ditujukan untuk melindungi kepentingan para pihak, 
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sedangkan kompetensi absolut ditujukan untuk melindungi 
kepentingan hukum, sehingga tanpa adanya keberatan 
(eksepsi) pengadilan tidak dapat menyatakan dirinya tidak 
berwenang secara relatif. Berbeda halnya dengan 
kewenangan absolut, tanpa ada keberatan dari para pihak 
pun, bahkan kapanpun waktunya, hakim dapat menyatakan 
pengadilan tidak berwenang untuk mengadili. 

Dalam hukum acara perdata, eksepsi tentang 
kompetensi relatif diatur dalam Pasal 133 HIR sebagai 
berikut: 

Jika tergugat dipanggil menghadap pengadilan negeri 
sedang ia menurut aturan Pasal 118 tidak usah menghadap 
hakim, maka ia dapat meminta pada hakim, jika hal ini 
dimajukan sebelum sidang pertama, supaya hakim 
menyatakan bahwa. 

Ia tidak berkuasa: surat gugat itu tidak akan diperhatikan 
lagi, jika tergugat telah melahirkan sesuatu perlawanan lain. 

Sedangkan eksepsi terhadap kewenangan absolut 
diatur dalam Pasal 134 HIR sebagai berikut: 

Jika perselisihan itu suatu perkara yang tidak masuk 
kekuasaan pengadilan negeri, maka pada setiap waktu dalam 
pemeriksaan perkara itu, dapat diminta supaya hakim 
menyatakan dirinya tidak berkuasa dan hakim pun wajib 
pula mengakuinya karena jabatannya. 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan ini tidak dapat diperlakukan secara persis dengan 
perkara perdata karena permohonan ini berada dalam ruang 
lingkup perkara pidana yang tidak memerlukan persetujuan 
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para pihak, sehingga hakim karena jabatannya dapat 
menyatakan pengadilan tidak berwenang jika melanggar 
ketentuan Pasal 5, 6 dan 7 Perma 1/2013. 

Bahkan, Perma 1/2013 memuat mekanisme tentang 
wewenang ketua pengadilan untuk memeriksa kelengkapan 
permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Perma 
1/2013. Memang dalam ketentuan tersebut hanya 
disebutkan dalam rangka memeriksa kelengkapan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan 3, dan tidak 
menyebutkan bahwa ketua pengadilan dapat memeriksa 
terkait dengan kewenangan pengadilan dalam mengadili 
permohonan tersebut. Selain itu, tidak diatur juga tentang 
sikap yang harus diambil oleh ketua pengadilan jika 
permohonannya diajukan di pengadilan yang salah.  

Namun meskipun demikian, jika ketua pengadilan 
berpendapat bahwa pengajuan permohonan tersebut tidak 
sesuai dengan ketentuan Pasal 5, 6 dan 7 Perma 1/2013, 
maka ketua pengadilan berwenang untuk mengembalikan 
permohonan tersebut dengan menggunakan sarana yang 
diatur dalam ketentuan Pasal 4 ayat (4) Perma 1/2013 karena 
jika permohonan tersebut terus dilanjutkan ke tahap 
pemeriksaan persidangan hanya akan membuang waktu 
dan tenaga saja karena hal itu pada akhirnya hakim akan 
menyatakan bahwa pengadilan tersebut tidak berwenang 
untuk mengadili. 

Setelah permohonan dikembalikan dengan alasan 
pengembaliannya, penyidik memasukan permohonan 
tersebut ke pengadilan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 
5, 6 dan 7 Perma 1/2013. 
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4. Permohonan Diajukan Bagi Harta Kekayaan Yang Telah Disita 
Penyidik dapat mengajukan permohonan penanganan 

harta kekayaan setelah kekayaan tersebut berada dalam 
penguasaannya, dalam arti penguasaan secara yuridis yaitu 
setelah dilakukan penyitaan sesuai dengan prosedur yang 
berlaku. 

Penyitaan dilakukan untuk tujuan pembuktian tindak 
pidana, sehingga penyidik harus memastikan bahwa benda-
benda yang disita, baik dari tangan tersangka maupun dari 
pihak ketiga merupakan benda yang terkait dengan tindak 
pidana yang sedang disidik. Penyidik harus berhati-hati 
dalam memastikan apakah benda tersebut benar-benar 
berkaitan dengan tindak pidana atau tidak karena kesalahan 
dalam melakukan penyitaan terhadap benda-benda milik 
pribadi yang tidak ada kaitannya dengan tindak pidana 
merupakan bentuk pelanggaran hak asasi dan harus 
bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. 

Ketentuan Pasal 1 angka 16 KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut: 

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. 

Menurut definisi di atas disebutkan bahwa penyitaan 
merupakan tindakan pengambilalihan atau penyimpanan di 
bawah penguasaan penyidik, maka pada saat itu penyidik 
memiliki tanggung jawab atas harta benda yang berada di 
bawah penguasaannya, namun penyidik tidak berwenang 
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untuk mengubah dan menentukan status barang/benda 
tersebut sehingga diperlukan permohonan ke pengadilan 
dalam hal proses penyidikan yang dilakukan terkendala 
karena orang yang diduga sebagai pelakunya tidak 
ditemukan atau melarikan diri, sedangkan kejelasan status 
harta kekayaan yang menjadi barang sitaan menjadi 
terkatung-katung. 

Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan 
tindakan pendahuluan jika benda tersebut termasuk dalam 
kategori yang lekas rusak atau yang membahayakan, 
sehingga tidak mungkin untuk disimpan sampai putusan 
pengadilan terhadap perkara yang bersangkutan 
memperoleh kekuatan hukum tetap atau jika biaya 
penyimpanan benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, 
sejauh mungkin dengan persetujuan tersangka atau 
kuasanya dapat diambil tindakan sebagai berikut: 

• dilakukan penjualan lelang atau diamankan dengan 
disaksikan oleh tersangka atau kuasanya; 

• Jika benda yang disita bersifat membahayakan, penyidik 
dapat memusnahkan benda sitaan tersebut dengan 
membuat berita acara pemusnahan; 

• J ika barang bukti di le lang, maka uang hasi l 
pelelangannya digunakan sebagai barang bukti di 
pengadilan; 

• Untuk kepentingan pembuktian benda yang dilelang atau 
dimusnahkan disisihkan sebagian untuk digunakan di 
persidangan. 
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Ketentuan Pasal 38 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut: 

(1) Penyitaan hanya dapat dilakukan oleh penyidik dengan 
surat izin ketua pengadilan negeri setempat. 

(2) Dalam keadaan yang sangat perlu dan mendesak 
bilamana penyidik harus segera bertindak dan tidak 
mungkin untuk mendapatkan surat izin terlebih dahulu, 
tanpa mengurangi ketentuan ayat (1) penyidik dapat 
melakukan penyitaan hanya atas benda bergerak dan untuk 
itu wajib segera melaporkan kepada ketua pengadilan negeri 
setempat guna memperoleh persetujuannya. 

Setelah penyitaan mendapat izin/persetujuan dari 
ketua pengadilan, penyidik segera melakukan pemeriksaan 
terhadap bukti-bukti atas dugaan tindak pidana yang terjadi 
dan kemudian menetapkannya menjadi tersangka. Dalam 
hal tersangkanya tidak ditemukan atau melarikan diri dan 
penyidikan tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan, 
sedangkan harta kekayaan yang telah disita diduga kuat 
sebagai hasil dari tindak pidana, maka penyidik mengajukan 
untuk penentuan status harta kekayaan tersebut ke 
pengadilan. 

Mekanisme permohonan penanganan harta kekayaan 
menjadi solusi bagi kejelasan status harta kekayaan yang 
berada dalam penyitaan dan pengadilan dapat menentukan 
bahwa aset atau harta kekayaan tersebut menjadi milik 
negara, meskipun perkara pidana asalnya belum terbukti. 
Tidak dapat dipungkiri bahwa penentuan status tersebut 
selalu mengandung risiko suatu saat jika perkara pidananya 
ternyata tidak terbukti setelah tersangka atau pemilik harta 
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tersebut diajukan ke persidangan. Namun, penentuan status 
harta kekayaan yang dilakukan oleh pengadilan dipandang 
lebih baik daripada dibiarkan harta kekayaan tersebut 
terkatung-katung tanpa ada kejelasan.  

Jika memang risiko terburuk terjadi, misalnya tindak 
pidana yang diduga sebagai asal-usul harta kekayaan 
tersebut tidak terbukti, maka negara harus mengembalikan 
atau membayar ganti rugi, itupun dengan syarat bahwa si 
pemilik harta tersebut harus mampu membuktikan bahwa 
harta kekayaan yang telah dirampas oleh negara tersebut 
bukan hasil dari tindak pidana karena kewajiban 
pembuktian sebagaimana prinsip dari Pasal 77 UU Nomor 8 
Tahun 2010 tetap ada. 

Tindakan pendahuluan yang diambil oleh penyidik 
terhadap barang bukti yang ada dalam penyitaan 
sebenarnya telah diatur dalam KUHAP yaitu dalam 
ketentuan Pasal 45 ayat (1) sampai dengan ayat (4) sebagai 
berikut: 

(1) Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat 
lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak 
mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan 
terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh 
kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan 
benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh 
mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya 
dapat diambil tindakan sebagai berikut: 

a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau 
penuntut umum, benda tersebut dapat dijual lelang 
atau dapat diamankan oleh penyidik atau penuntut 
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umum, dengan disaksikan oleh tersangka atau 
kuasanya; 

b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, maka 
benda tersebut dapat diamankan atau dijual lelang 
oleh penuntut umum atas izin hakim yang 
menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh 
terdakwa atau kuasanya. 

(2) Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa 
uang dipakai sebagai barang bukti; 

(3) Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin 
disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1); 

(4) Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk 
diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan 
bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan. 

Tindakan yang diambil oleh penyidik seperti 
diuraikan dalam ketentuan Pasal 45 KUHAP di atas juga 
mengandung risiko yang sama karena tindakan tersebut 
dilakukan pada saat perkara pidana yang melibatkan 
tersangka/terdakwa belum dinyatakan terbukti oleh 
putusan hakim. Artinya, masih ada kemungkinan setelah 
diperiksa dan disidangkan perkaranya ternyata si 
tersangka/terdakwa dinyatakan bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum.  

Namun meskipun demikian, tindakan yang diambil 
tersebut masih lebih baik dibandingkan harus menunggu 

299



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

sampai perkaranya diputuskan dan berkekuatan hukum 
tetap atas beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Jika barang tersebut dibiarkan hingga menunggu 
putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum 
tetap, maka barang tersebut akan hilang nilainya atau 
setidaknya akan berkurang nilai ekonomisnya sehingga 
akan menimbulkan kerugian; 

2. Jika barang yang sifatnya berbahaya, maka jika dibiarkan 
sampai dengan putusan terhadap perkaranya 
berkekuatan hukum tetap, maka akan menimbulkan 
bahaya bagi masyarakat di sekitarnya; 

3. Jika barang tersebut dibiarkan dalam waktu yang lama 
a k a n m e n g a l a m i k e ru s a k a n , m a k a t i n d a k a n 
pendahuluan yang dilakukan penyidik ditujukan untuk 
menyelamatkan barang tersebut dari kerusakan. 

Dalam prosesnya tindakan yang dilakukan oleh 
penyidik sedapat mungkin mendapat persetujuan dari 
tersangka atau kuasanya, sedangkan jika prosesnya sudah di 
pengadilan hal tersebut dilakukan dengan izin dari hakim 
yang menyidangkan perkaranya. Permintaan izin tersebut 
dilakukan untuk menghindari kesewenang-wenangan 
penyidik, sekaligus memperkecil risiko terjadinya putusan 
yang berakibat penyidik harus mengembalikan barang-
barang yang telah dilakukan tindakan pendahuluan 
tersebut. 

Penentuan status harta kekayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 
jo Perma 1/2013 tidak dapat dilakukan menggunakan Pasal 
45 KUHAP karena tersangkanya tidak ditemukan atau 
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melarikan diri. Selain itu, jika harta kekayaan tersebut hanya 
dilakukan tindakan pendahuluan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 45 KUHAP akan menimbulkan status harta 
tersebut menjadi terkatung-katung karena belum tentu si 
pelakunya akan hadir untuk mengurus hartanya, sehingga 
tindakan penentuan status terhadap harta kekayaan tersebut 
sangat diperlukan untuk kepentingan dan kemanfaatan bagi 
negara. 

Oleh karena penentuan status harta kekayaan sifatnya 
langsung dapat mengalihkan kepemilikan atau melakukan 
perampasan, maka sudah tepat jika dilakukan melalui 
proses peradilan, meskipun tindak pidana pokoknya belum 
dibuktikan karena tersangka atau orang yang diduga 
sebagai pelaku tindak pidana tersebut tidak ditemukan/
melarikan diri. 

5. Permohonan Diajukan dan Ditandatangani oleh Penyidik  
Pasal 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo Perma 1/2013 

menyebutkan bahwa pengajuan permohonan penanganan 
harta kekayaan tersebut dilakukan oleh penyidik. Hal 
tersebut menunjukan bahwa sesungguhnya pengajuan 
permohonan ini tidak terlepas dari proses penanganan 
tindak pidana yang menjadi perkara pokoknya. 

Pasal 2 ayat (2) Perma 1/2013 berbunyi sebagai 
berikut: 

“Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan 
secara tertulis dan ditandatangani oleh penyidik yang 
ditujukan kepada ketua pengadilan negeri.” 
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Kewenangan pengajuan permohonan oleh penyidik ini 
merupakan kewenangan tambahan sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 7 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai 
berikut: 

Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) 
huruf a karena kewajibannya mempunyai wewenang: 

a. menerima-laporan atau pengaduan dari seorang tentang 
adanya tindak pidana; 

b. melakukan tindakan pertama pada saat di tempat 
kejadian; 

c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa 
tanda pengenal diri tersangka ; 

d. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan 
dan penyitaan; 

e. melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; 

f. mengambil sidik jari dan memotret seorang; 

g. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai 
tersangka atau saksi; 

h. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam 
hubungannya 

i. dengan pemeriksaan perkara; 

j. mengadakan penghentian penyidikan; 

k. mengadakan tindakan hlain menurut hukum yang 
bertanggung jawab. 

P e n u n j u k a n k e w e n a n g a n k e p a d a p e n y i d i k 
menandakan bahwa permohonan tersebut bagian yang tidak 
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terpisahkan dari proses penyidikan, meskipun tentu 
penyidik tetap dalam posisi mewakili kepentingan negara 
karena apa yang dimohonkan pada prinsipnya untuk 
kepentingan negara. Surat permohonan yang diajukan ke 
pengadilan berisi permintaan kepada hakim untuk 
menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut menjadi aset 
negara. 

Dalam hal terdapat keberatan dari pihak yang merasa 
berhak atas harta kekayaan tersebut, maka penyidik harus 
dapat mempertahankan alasan permohonannya dengan 
bukti-bukti yang diperolehnya dari hasil penyidikan untuk 
meyakinkan hakim bahwa benar harta kekayaan tersebut 
merupakan hasil dari tindak pidana dan kemudian 
diputuskan sebagai aset negara. 

B. SYARAT MATERIIL PERMOHONAN 
Selain syarat-syarat formil yang harus dipenuhi oleh 

penyidik, dalam permohonan penanganan harta kekayaan 
tersebut juga harus memenuhi syarat materiil yaitu syarat 
yang ada dalam berkas permohonan penyidik sebagai 
substansi dari apa yang dimohonkan oleh penyidik. 
Beberapa syarat materiil dalam permohonan penanganan 
harta kekayaan yang diduga merupakan hasil tindak pidana 
adalah sebagai berikut: 

1. Identitas Harta Kekayaan 
Dalam nota permohonan penanganan harta kekayaan 

yang diajukan oleh penyidik harus memuat tentang 
indentitas harta kekayaan. Lalu apa yang dimaksud dengan 
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identitas harta kekayaan? Sesuai dengan ketentuan Pasal 2 
ayat (1) huruf a Perma 1/2013 bahwa permohonan tersebut 
harus memuat nama dan jenis harta kekayaan. 

Sepertihalnya dalam tindakan penyitaan, barang yang 
disita harus diuraikan nama dan jenisnya, hal tersebut untuk 
memberikan kepastian tentang identitas barang yang disita. 
Misalnya, jika yang disita sebuah kendaraan maka paling 
tidak harus diuraikan: 

• Merek dan seri kendaraan; 

• Warna kendaraan; 

• Kapasitas mesin; 

• Nomor polisi dan nomor BPKB; 

• Jenis bahan bakar; 

• Jumlah roda; 

• Kondisi kendaraan. 

Jika yang disita berupa benda tidak bergerak seperti 
rumah/bangunan, maka paling tidak harus diuraikan ciri-
cirinya sebagai berkut: 

• Luas tanah; 

• Luas bangunan; 

• Alamat dan lokasi tanah/bangunan; 

• Jenis bangunan; 

• Nomor sertifikat; 

• Hak kepemilikan. 
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Sedangkan jika harta kekayaan dalam bentuk 
simpanan uang dalam rekening, maka setidaknya diuraikan 
ciri-cirinya sebagai berikut: 

• Nama bank; 

• Nomor rekening; 

• Nama pemilik rekening; 

• Alamat pemilik rekening; 

• Jenis rekening; 

• Nilai saldo. 

Ketelitian dalam menguraikan ciri-ciri dan identitas 
harta kekayaan dapat meminimalisasi kesalahan dalam 
melakukan eksekusi setelah dinyatakan oleh putusan hakim 
sebagai aset negara.  

2. Jumlah Harta Kekayaan 
Dalam pengajuan permohonan penanganan harta 

kekayaan harus diuraikan tentang jumlah kekayaan yang 
dimohonkan. Pasal 2 ayat (1) huruf b Perma 1/2013 
sebenarnya tidak menyebutkan jumlah yang dimaksud itu, 
apakah jumlah nilai nominalnya ataukah jumlah satuan 
harta tersebut, misalnya jika harta kekayaannya dalam 
bentuk kendaraan, apakah yang maksud dengan jumlah 
adalah banyaknya kendaraan, ataukah nilai keseluruhan 
dari kendaraan tersebut dan jika bentuk kekayaan yang 
dimohonkan berupa uang dalam rekening bank apakah 
jumlah rekeningnya yang dicantumkan atau jumlah nilai 
uang yang ada di dalam rekeningnya atau kedua-duanya. 
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Jika kita melihat pada tujuan diajukan permohonan 
tersebut adalah untuk menentukan status harta kekayaan, 
maka yang diharapkan adalah jumlah satuannya, jumlah 
nominalnya dan jumlah totalnya, artinya jika harta kekayaan 
dalam bentuk natura atau barang, maka penyidik harus 
menyebutkan dalam permohonannya berapa jumlah satuan 
barang tersebut dan berapa taksiran nilai totalnya, 
sedangkan jika harta kekayaan yang dimohonkan berbentuk 
uang di rekening, maka penyidik harus merinci jumlah 
rekening, masing-masing nilai saldonya dan jumlah total 
uang tersebut secara keseluruhan.  

Kenapa taksiran nilai juga penting untuk disampaikan 
karena meskipun nanti akan diputusakan oleh hakim terkait 
statusnya, tidak menutup kemungkinan suatu saat negara 
harus membayar ganti kerugian atas perampasan aset 
tersebut, akibat adanya putusan yang menyatakan bahwa 
tindak pidana yang menjadi asal usul harta kekayaan 
tersebut tidak terbukti dan pihak ketiga atau pemiliknya 
dapat membuktikan bahwa harta yang telah menjadi aset 
negara tersebut bukan hasil dari tindak pidana. 

3. Uraian Tentang Penyitaan 
Pasal 2 ayat (1) huruf c Perma 1/2013 menyebutkan 

bahwa permohonan harus memuat tentang tempat, hari dan 
tanggal penyitaan. Namun, meskipun hanya tiga hal saja 
yang disebutkan dalam ketentuan Perma di atas, tetapi 
sesungguhnya penting juga untuk menyebutkan dari tangan 
siapa atau dari penguasaan siapa barang itu disita, dan 
saksi-saksi yang turut menyaksikan penyitaan tersebut. 
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Ketentuan Pasal 29 ayat 1 KUHAP berbunyi sebagai 
berikut:  

“penyidik memperlihatkan benda yang akan disita kepada 
orang dari mana benda itu akan disita atau kepada 
keluarganya dan dapat minta keterangan tentang benda 
yang akan disita itu dengan disaksikan oleh kepala desa atau 
ketua lingkungan dengan dua orang saksi”  

Sedangkan,  ayat (2) berbunyi sebagai berikut: 

“Penyidik membuat berita acara penyitaan yang dibacakan 
terlebih dahulu kepada orang darimana benda itu disita atau 
keluarganya dengan diberi tanggal dan ditandatangani oleh 
penyidik maupun orang atau keluarganya dan atau kepala 
desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi”. 

D a l a m h a l p e n y i d i k m e l a n g g a r k e w a j i b a n 
sebagaimana ditentukan Pasal 29 ayat (1) dan (2) di atas, 
maka akan mengakibatkan tindakan penyitaan yang 
dilakukan menjadi tidak sah. Dalam kondisi tertentu yang 
tidak kondusif, adakalanya penyidik tidak mungkin untuk 
mengundang kepala desa/ketua lingkungan dan dua orang 
saksi, namun setelah kondisi dilingkungan tersebut bisa 
dikendalikan, maka penyidik wajib untuk memanggil kepala 
desa/ketua lingkungan dan dua orang saksi untuk 
menyaksikan proses penyitaan yang dilakukan. 

4. Uraian Singkat tentang Alasan Diajukan Permohonan 
Ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf d Perma 1/2013 

berbunyi sebagai berikut: 

“Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 1 harus memuat, uraian singkat yang 
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memuat alasan diajukannya permohonan penanganan harta 
kekayaan”  

J ika kita kembali kepada asal-usul adanya 
permohonan pengajuan penanganan harta kekayaan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 
Tahun 2010, maka tidak terlepas dari adanya permintaan 
penghentian transaksi keuangan oleh PPATK kepada 
penyedia jasa keuangan karena adanya transaksi yang 
mencurigakan. Selanjutnya atas dasar pemeriksaan dan 
analisis yang dilakukan oleh PPATK diduga bahwa harta 
kekayaan dalam transaksi tersebut berkaitan dengan tindak 
pidana, sehingga PPATK menyerahkan laporan dan hasil 
analisisnya kepada penyidik untuk ditindaklanjuti dalam 
proses penyidikan. 

Merujuk dari apa yang diuraikan di atas, maka 
pengajuan permohonan penanganan harta kekayaan 
tersebut tidak terlepas dari adanya dugaan tindak pidana 
dan harta kekayaan yang dimohonkan penanganannya ke 
pengadilan terkait dengan tidak pidana yang sedang dalam 
proses penyidikan. Uraian tentang tindak pidana yang 
menjadi dugaan terkait asal-usul harta kekayaan tersebut 
sangat penting untuk dapat memberikan keyakinan bagi 
hakim dalam menentukan dugaan bahwa benar harta 
kekayaan tersebut merupakan hasil tindak pidana. 

Sebelum hakim menentukan bahwa harta kekayaan 
tersebut menjadi aset negara hakim harus memiliki 
keyakinan bahwa harta kekayaan tersebut diduga kuat 
merupakan hasil dari tindak pidana, atas dasar itu penyidik 
harus menguraikan secara rinci apa yang menjadi dasar 
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permohonannya berdasarkan hasil penyidikan yang 
dilakukan.  

Tindak pidana yang menjadi dasar diajukannya 
permohonan penanganan harta kekayaan yaitu tindak 
pidana pencucian uang atau tindak pidana lain sebagaimana 
disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010  
yaitu: 

a. korupsi; 

b. penyuapan; 

c. narkotika; 

d. psikotropika; 

e. penyelundupan tenaga kerja; 

f. penyelundupan migran; 

g. di bidang perbankan; 

h. di bidang pasar modal; 

i. di bidang perasuransian; 

j. kepabeanan; 

k. cukai; 

l. perdagangan orang; 

m. perdagangan senjata gelap; 

n. terorisme; 

o. penculikan; 

p. pencurian; 

q. penggelapan; 
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r. penipuan; 

s. pemalsuan uang; 

t. perjudian; 

u. prostitusi; 

v. di bidang perpajakan; 

w. di bidang kehutanan; 

x. di bidang lingkungan hidup; 

y. di bidang kelautan dan perikanan; atau 

z. tindak pidana lain yang diancam dengan pidana penjara 4 
(empat) tahun atau lebih, 

Berbagai tindak pidana yang disebutkan dalam Pasal 2 
ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010 di atas merupakan tindak 
pidana asal (predicate crime) dari tindak pidana pencucian 
uang, sehingga penyidik wajib menguraikan dugaan tindak 
pidana yang terkait dengan harta kekayaan tersebut. Perlu 
diingat bahwa kata “dugaan kuat” tetap harus digunakan, 
meskipun diputuskan oleh hakim bahwa harta kekayaan 
tersebut menjadi aset negara karena pidana asalnya belum 
dinyatakan terbukti oleh putusan hakim, sehingga hakim 
dalam menentukan status harta kekayaan tersebut memang 
hanya didasarkan pada adanya dugaan kuat. 

C. SYARAT KELENGKAPAN BERKAS 
Selain harus memenuhi syarat formil dan materiil 

pengajuan permohonan penanganan harta kekayaan 
sebagaimana dimaksud Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 
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2010 jo Perma 1/2013 juga terdapat syarat kelengkapan 
berkas sebagaimana diatur dalam Pasal 3 yang berbunyi 
sebagai berikut: 

“Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi: 

a. Berita acara penghentian sementara seluruh atau 
sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui 
atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas 
permintaan PPATK 

b. Berkas perkara hasil penyidikan; dan 

c. Berita acara pencarian tersangka” 

Syarat kelengkapan berkas merupakan syarat 
tambahan yang harus dilampirkan dalam pengajuan berkas 
perkara dan pada saat proses pembuktian, berkas-berkas 
tersebut akan menjadi alat bukti surat sebagai bahan 
pertimbangan bagi hakim. Syarat kelengkapan berkas dalam 
pengajuan permohonan dimaksudkan agar prosesnya bisa 
lebih cepat. Artinya, sebelum permohonan tersebut benar-
benar diperiksa oleh hakim, maka ketua pengadilan dapat 
memastikan bahwa pengajuan permohonannya telah 
didasarkan pada tiga komponen syarat tersebut, yaitu 
pertama, berita acara penghentian sementara sebagian atau 
seluruh transaksi, kedua, berkas hasil penyidikan, dan ketiga, 
berita acara pencarian tersangka; 

Ketiga syarat kelengkapan berkas tersebut bersifat 
komulatif, artinya pemohon harus menyertakan ketiga 
syarat terseut sebagai lampiran permohonannya, kecuali jika 
penyidik belum dapat menetapkan tersangkanya karena 
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identitasnya belum diketahui karena tiga hal tersebut 
merupakan proses yang berurutan sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 65, 66 dan 67 UU Nomor 8 Tahun 2010 yaitu 
sebagai berikut: 

• P PAT K m e n e m u k a n a d a n y a t r a n s a k s i y a n g 
mencurigakan; 

• PPATK meminta jasa keuangan untuk menghentikan 
sementara seluruh atau sebagian transaksi; 

• Pihak penyedia jasa keuangan menghentikan transaksi 
atas permintaan PPATK dengan mencatat dalam berita 
acara penghentian sementara transaksi; 

• Pengentian transaksi dilakukan untuk jangka waktu 5 
(lima) hari kerja dan dapat diperpanjang selama 15 (lima 
belas) hari kerja; 

• Setelah dilakukan penghentian sementara transaksi 
selama 20 (dua puluh) hari kerja PPATK menyerahkan 
hasil pemeriksaan dan analisis kepada penyidik; 

• Penyidik melakukan penyidikan berdasarkan hasil 
pemeriksaan dan analisis PPATK atas dugaan bahwa 
harta kekayaan tersebut berkaitan atau merupakan hasil 
dari tindak pidana; 

• Setelah 30 (tiga puluh) hari orang yang diduga sebagai 
pelaku tindak pidana tidak ditemukan penyidik 
mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk 
menentukan status harta kekayaan tersebut; 

• Pengadilan memutuskan dalam jangka waktu 7 hari 
apakah harta kekayaan tersebut menjadi aset negara atau 
dikembalikan kepada yang berhak. 
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Untuk memahami secara lebih mendalam terkait 
dengan syarat kelengkapan berkas sebagaimana diatur 
dalam Pasal 3 Perma 1/2013, maka akan diuraikan masing-
masing syarat pengajuan permohonan tersebut sebagai 
berikut: 

1. Berita Acara Penghentian Sementara Transaksi  
PPATK berwenang untuk meminta penghentian 

sementara transaksi sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat 
(1) huruf i UU Nomor 8 Tahun 2010, sedangkan penghentian 
sementara transaksi menurut Pasal 1 angka 3 Peraturan 
PPATK Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksnaaan 
Penghentian Sementara dan Penundaan Transaksi oleh 
Penyedia Jasa Keuangan adalah tindakan penyedia jasa 
keuangan untuk tidak melakukan transaksi atas permintaan 
PPATK.  

Penghentian sementara transaksi sebagaimana 
dimaksud ketentuan di atas dapat berupa penghentian 
aktivitas rekening yang diduga atau dicurigai merupakan 
hasil dari tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak 
pidana lain. 

Terdapat empat alasan untuk dilakukan permintaan 
penghentian sementara transaksi oleh PPATK kepada 
penyedia jasa keuangan sebagai berikut: 

a. indikasi awal tindak pidana pencucian uang dan/atau 
tindak pidana lain, atau terdapat harta kekayaan yang 
diduga berasal dari tindak pidana berupa: 
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1. pola transaksi yang menunjukkan modus operandi 
tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak 
pidana lain; 

2. tujuan transaksi yang sudah atau belum diketahui; 

3. sumber dana berasal dari tersangka, terdakwa, dan/
atau terpidana; 

4. sumber dana berasal atau diduga berasal dari orang 
perseorangan, korporasi, dan/atau pihak terkait 
dengan tindak pidana; dan/atau 

5. jumlah harta kekayaan atau transaksi yang terkait 
dengan tindak pidana. 

b. kebutuhan untuk percepatan penyampaian informasi 
yang signifikan untuk memperjelas indikasi tindak 
pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain; 

c. daftar individu dan entitas yang dikenakan sanksi oleh 
Perserikatan Bangsa-Bangsa karena terkait dengan 
teroris dan organisasi teroris; dan/atau  

d. informasi lain yang diterima PPATK. 

Atas dasar penghentian sementara transaksi yang 
dimintakan kepada pihak penyedia jasa keuangan tersebut, 
PPATK wajib membuat berita acara penghentian sementara 
transaksi dalam rangkap 2 (dua) dan dibuatkan 1 (satu) 
salinan yang dikirimkan kepada pihak penyedia jasa 
keuangan. 

Berita acara penghentian sementara transaksi memuat 
hal-hal sebagai berikut: 
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a. nama, jabatan, dan alamat pimpinan penyedia jasa 
keuangan; 

b. tanggal dilakukannya penghentian sementara transaksi; 

c. pernyataan bahwa telah dilakukan penghentian 
sementara transaksi; 

d. surat permintaan penghentian sementara transaksi oleh 
PPATK; 

e. jangka waktu penghentian sementara transaksi; nama, 
jabatan, dan alamat saksi yaitu pegawai penyedia jasa 
keuangan; 

f. identitas pengguna jasa paling kurang memuat nama, 
tempat dan tanggal lahir, pekerjaan, dan alamat; 

g. nomor rekening pengguna jasa meliputi nomor polis, 
nomor rekening tabungan, nomor rekening giro, nomor 
rekening deposito, nomor rekening efek, nomor identitas, 
nomor surat permintaan penutupan asuransi, atau nomor 
lain sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik penyedia 
jasa keuangan; 

h. nilai nominal dan jenis transaksi yang dihentikan; dan 

i. pernyataan bahwa berita acara dibuat di hadapan saksi 
yaitu pegawai penyedia jasa keuangan. 

Format berita acara penghentian sementara transaksi 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan PPATK 
Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Penghentian 
Sementara dan Penundaan Transaksi oleh Penyedia Jasa 
Keuangan. 
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2. Berkas Perkara Penyidikan  
Berkas perkara penyidikan terdiri dari berita acara 

penyidikan dan semua surat-surat yang terkait dengan 
proses penyidikan. Menurut Pasal 10 ayat (1) Perkap Nomor 
6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana 
menyebutkan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana 
terdiri dari: 

a. penyelidikan; 

b. dimulainya penyidikan; 

c. upaya paksa; 

d. pemeriksaan; 

e. penetapan tersangka; 

f. pemberkasan; 

g. penyerahan berkas perkara; 

h. penyerahan tersangka dan barang bukti; dan 

i. penghentian penyidikan. 

Berkas perkara penyidikan merupakan bagian tidak 
terpisahkan dalam manajemen penyidikan yang meliputi 
pencatatan, pelaporan, pendataan dan pengarsipan atau 
dokumentasi untuk menjamin ketertiban, kelancaran dan 
keseragaman administrasi penyidikan.   

Berkas perkara penyidikan secara lengkap terdiri dari: 

a.  sampul berkas perkara; 

b.  isi berkas perkara, meliputi; 

1. daftar isi; 

316



Tata Cara PenangananAset Hasil Tindak Pidana  

2. resume; 

3. laporan polisi; 

4. suratperintah tugas; 

5. suratperintah Penyidikan; 

6. SPDP; 

7. berita acara pemeriksaan TKP; 

8. suratpanggilan saksi/ahli; 

9. surat perintah membawa saksi; 

10.berita acara membawa dan menghadapkan saksi; 

11.berita acara penyumpahan saksi/ahli; 

12.berita acara pemeriksaan saksi/ahli; 

13.surat panggilan tersangka; 

14.surat perintah penangkapan; 

15.berita acara penangkapan; 

16.berita acara pemeriksaan tersangka; 

17.berita acara konfrontasi; 

18.berita acara rekonstruksi; 

19.surat permintaan bantuan penangkapan; 

20.berita acara penyerahan tersangka; 

21.surat perintah pelepasan tersangka; 

22.berita acara pelepasan tersangka; 

23.surat perintah penahanan; 

24.berita acara penahanan; 
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25.surat permintaan perpanjangan penahanan kepada 
jaksa penuntut umum (JPU) dan hakim; 

26.surat penetapan perpanjangan penahanan; 

27.berita acara perpanjangan penahanan; 

28.surat pemberitahuan perpanjangan penahanan kepada 
keluarga tersangka; 

29.surat perintah pengeluaran tahanan; 

30.berita acara pengeluaran tahanan; 

31. surat perintah pembantaran penahanan; 

32.berita acara pembantaran penahanan; 

33.surat perintah pencabutan pembantaran penahanan; 

34.berita acara pencabutan pembantaran penahanan; 

35.surat perintah penahanan lanjutan; 

36.berita acara penahanan lanjutan; 

37.surat permintaan izin/izin khusus penggeledahan 
kepada ketua pengadilan; 

38.surat perintah penggeledahan; 

39.surat permintaan persetujuan penggeledahan kepada 
ketua pengadilan; 

40.berita acara penggeledahan rumah tinggal/tempat 
tertutup lainnya; 

41.surat permintaan izin/izin khusus penyitaan kepada 
ketua pengadilan; 

42.surat permintaan persetujuan penyitaan kepada ketua 
pengadilan; 
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43.surat perintah penyitaan; 

44.berita acara penyitaan; 

45.surat permintaan persetujuan Presiden, Mendagri, 
Jaksa Agung, Gubernur, Majelis Pengawas Daerah 
(Notaris) untuk melakukan pemanggilan/pemeriksaan 
terhadap pejabat tertentu; 

46.surat perintah pembungkusan, penyegelan dan 
pelabelan barang bukti; 

47.berita acara pembungkusan, penyegelan dan pelabelan 
barang bukti; 

48.surat perintah pengembalian barang bukti; 

49.berita acara pengembalian barang bukti; 

50.surat permintaan bantuan pemeriksaan laboratorium 
forensik (labfor); 

51.surat hasil pemeriksaan labfor; 

52.surat permintaan bantuan pemeriksaan identifikasi; 

53.surat hasil pemeriksaan identifikasi; 

54.surat pengiriman berkasperkara; 

55.tanda terima berkas perkara; 

56.surat pengiriman tersangka dan barang bukti; 

57.berita acara serah terima tersangka dan barang bukti; 

58.surat bantuan penyelidikan; 

59.daftar saksi; 

60.daftar tersangka; 

61.daftar barang bukti; 
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62.surat permintaan blokir rekening bank; 

63.berita acara blokir rekening bank; 

64.surat permintaan pembukaan blokir rekening bank; 

65.berita acara pembukaan blokir rekening bank; 

66.surat permintaan penangkapan tersangka yang masuk 
Daftar Pencarian Orang (DPO). 

67.surat pencabutan permintaan penangkapan tersangka 
yang masuk Daftar Pencarian Orang (DPO); 

68.surat permintaan pencarian barang sesuai Daftar 
Pencarian Barang (DPB); 

69.surat pencabutan permintaan pencarian barang sesuai 
Daftar Pencarian Barang (DPB); 

70.surat permintaan cegah dan tangkal (cekal); 

71.surat pencabutan cekal; 

72.surat penitipan barang bukti; 

73.surat perintah penyisihan barang bukti; 

74.berita acara penyisihan barang bukti; 

75.surat perintah pelelangan barang bukti; 

76.berita acara pelelangan barang bukti; 

77.surat perintah pemusnahan barang bukti; 

78.berita acara pemusnahan barang bukti; 

79.surat perintah penitipan barang bukti; dan 

80.berita acara penitipan barang bukti. 
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Di luar yang disebutkan di atas, jika diperlukan dalam 
berkas perkara penyidikan dapat ditambahkan berupa berita 
acara perekaman suara dan/atau gambar.  Selain itu, dalam 
berkas perkara penyidikan juga dapat dilampirkan beberapa 
surat lain sebagai berikut: 

1. surat perintah penyelidikan; 

2. LHP; 

3. kartutik kejahatan/pelanggaran; 

4. kartu sidik jari; dan 

5. foto tersangka dalam 3 (tiga) posisi (dalam hal 
tersangkanya ditemukan). 

Berkas penyidikan yang dilampirkan terkait dengan 
permohonan penanganan harta kekayaan tentu tidak 
memuat semua hal yang disebutkan di atas karena dalam 
proses penyidikan ini tersangkanya tidak ditemukan, 
sehingga paling tidak harus memuat berkas-berkas sebagai 
berikut: 

1. laporan polisi; 

2. surat perintah penyidikan; 

3. SPDP; 

4. surat panggilan saksi/ahli; 

5. berita acara pemeriksaan saksi/ahli; 

6. surat panggilan tersangka (jika ada). 

7. berita acara pencarian tersangka (jika ada) 

Berkas perkara penyidikan kedudukannya sangat 
penting bagi hakim saat menentukan dugaan bahwa harta 
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kekayaan yang dimohonkan merupakan hasil dari tindak 
pidana karena dalam berita acara penyidikan hakim dapat 
melihat isi keterangan saksi-saksi menyangkut dengan harta 
kekayaan yang menjadi objek permohonan. 

Sebe lum penyidik menetapkan dimula inya 
penyidikan, ia harus memastikan bahwa setidaknya ada dua 
alat bukti yang dapat mendukung bahwa telah terjadi tindak 
pidana, meskipun orang yang diduga sebagai pelaku tindak 
pidana tidak ditemukan, agar hakim dapat memutuskan 
bahwa harta kekayaan tersebut menjadi aset negara 
meskipun pelaku tindak pidana dalam perkara asalnya tidak 
ditemukan.  

Oleh karena hakim wajib menggali kebenaran materiil, 
maka selain menggunakan berita acara penyidikan sebagai 
alat bukti surat, hakim juga dapat melakukan pemeriksaan 
saksi atau ahli sebagaimana yang ada dalam berkas perkara 
penyidikan jika memang itu diperlukan untuk membangun 
keyakinan bagi hakim. 

3. Berita Acara Pencarian Tersangka 
Syarat kelengkapan yang juga harus dilampirkan oleh 

penyidik dalam permohonan penanganan harta kekayaan 
adalah berita acara pencarian tersangka atau bisa juga dalam 
bentuk surat keterangan pencarian orang. Memang akan 
timbul persoalan jika yang harus disertakan dalam berkas 
permohonan adalah berita acara pencarian tersangka jika 
penyidik belum dapat menentukan tersangkanya dengan 
alasan identitas orang yang diduga sebagai pelaku tindak 
pidana belum teridentifikasi. Oleh karena itu, maka syarat 
berita acara pencarian tersangka harus dimaknai secara lebih 
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feleksibel, yaitu jika penyidik belum dapat menentukan 
tersangkanya cukup melampirkan surat keterangan DPO 
dan surat pencarian orang, meskipun dalam SOP kepolisian 
bahwa surat keterangan DPO juga dikeluarkan dalam kaitan 
telah ditentukan tersangkanya. 

Syarat tersebut pada prinsipnya untuk meyakinkan 
hakim bahwa dalam penyidikan perkara pokoknya orang 
yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan 
atau tidak ada, baik disebabkan belum teridentifikasi, 
maupun disebabkan melarikan diri karena esensi 
permohonan penanganan harta kekayaan ini timbul akibat 
ketiadaan si pelaku. Artinya, jika si pelakunya tertangkap 
dan bisa di proses, maka permohonan tersebut tidak 
diperlukan lagi. 

Hakim harus memastikan bahwa orang yang diduga 
sebagai pelaku tindak pidana atau tersangka dalam perkara 
yang sedang dilakukan penyidikan tidak ditemukan dan 
penerbitan surat keterangan daftar pencarian orang (DPO) 
dan surat pencarian orang harus didasarkan pada SOP yang 
berlaku karena jika penentuan DPO oleh penyidik tidak 
sesuai prosedur, hakim tidak dapat menentukan status harta 
kekayaan menjadi aset negara. Hal ini penting untuk 
dipastikan oleh hakim karena jangan sampai permohonan 
tersebut digunakan oleh penyidik untuk memudahkan 
proses perampasan harta kekayaan yang seharusnya 
ditentukan di putusan perkara pokoknya secara bersamaan. 

Berita acara pencarian tersangka atau surat keterangan 
DPO dikeluarkan setelah penyidik melakukan pencarian 
tersangka atau orang yang diduga sebagai pelaku tindak 
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pidana, namun tidak ditemukan dan kemudian diikuti 
dengan penerbitan daftar pencarian orang dan berita acara 
pencarian terdangka. 

Berdasarkan Pasal 17 ayat (6) Perkap Nomor 6 Tahun 
2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana  menyebutkan: 

“Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan guna 
penyidikan perkara dan tidak jelas keberadaannya, dicatat di 
dalam daftar pencarian orang dan dibuatkan surat pencarian 
orang.” 

Sedangkan menurut Pasal 31 ayat (1) Perkap 14 Tahun 
2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana 
menyebutkan: 

“Tersangka yang telah dipanggil untuk pemeriksaan dalam 
rangka penyidikan perkara sampai lebih dari 3 (tiga) kali dan 
ternyata tidak jelas keberadaannya, dapat dicatat di dalam 
daftar pencarian orang (DPO) dan dibuatkan surat 
pencarian orang.” 

Ketentuan tentang penerbitan DPO menurut dua 
Perkap di atas dijelaskan secara lebih rinci dalam Peraturan 
Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisan Negara Republik 
Indonesia (Perkaba) Nomor 3 Tahun 2014 tentang Standar 
Operasional Prosedur Penyidikan Tindak Pidana 
menentukan langkah-langkah dalam proses penerbitan 
daftar pencarian orang sebagai berikut: 

1) Bahwa orang yang dicari benar-benar diyakini terlibat 
sebagai tersangka tindak pidana berdasarkan alat bukti 
yang cukup, dan diancam dengan pasal-pasal pidana 
yang dipersangkakan kepadanya, setelah diputuskan 
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melalui proses gelar perkara terhadap perkara yang 
sedang dilakukan penyidikannya; 

2) Terhadap tersangka yang diduga telah melakukan tindak 
pidana, telah dilakukan pemanggilan dan telah 
dilakukan upaya paksa berupa tindakan penangkapan 
dan penggeledahan sesuai perundang-undangan yang 
berlaku, namun Tersangka tidak berhasil ditemukan; 

3) Yang membuat dan menandatangani DPO adalah 
penyidik atau penyidik pembantu, diketahui oleh atasan 
penyidik/penyidik pembantu dan atau Kasatker selaku 
penyidik; 

4) Setelah DPO diterbitkan tindak lanjut yang dilakukan 
penyidik adalah: 

a) mempublikasikan kepada masyarakat melalui fungsi 
humas di wilayahnya; 

b) mengirimkan ke satuan Polri lainnya dan wajib 
meneruskan informasi tersebut kejajaran untuk 
dipublikasikan. 

5) Tindak lanjut terhadap DPO yang telah diterbitkan 
penyidik, pendistribusianya diatur sebagai berikut: 

a) DPO yang diterbitkan Bareskrim didistribusikan ke 
Polda-Polda jajaran; 

b) DPO yang diterbitkan tingkat Polda didistribusikan 
ke Bareskrim, Polres dalam jajarannya dan Polda-
polda lain; 
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c) DPO yang diterbitkan tingkat Polres didistribusikan 
ke Polda atasannya, Polres dalam jajaran Polda dan 
Polsek dalam jajarannya; 

d) DPO yang diterbitkan tingkat Polsek didistribusikan 
ke Polres atasannya dan Polsek-polsek dalam jajaran 
Polresnya. 

6) DPO harus memuat dan menjelaskan secara detail: 

a) identitas lengkap kesatuan Polri yang menerbitkan 
DPO; 

b) nomor Telpon Penyidik yang dapat dihubungi; 

c) nomor dan tanggal laporan polisi; 

d) nama pelapor; 

e) uraian singkat kejadian; 

f) pasal tindak pidana yang dilanggar; 

g) ciri-ciri/identitas tersangka yang dicari (dicantumkan 
foto dengan ciri-ciri khusus secara lengkap orang 
yang dicari antara lain : nama, umur, alamat, 
pekerjaan, tinggi badan, warna kulit, jenis kelamin, 
kerwarganegaraan, rambut, hidung, sidik jari dan 
lain-lain). 

7) Setelah membuat DPO agar penyidik/penyidik 
pembantu segera membuat/mengisi/mencatatkan 
dalam register DPO; 

8) Setelah mengirimkan surat DPO sesuai alamat yang 
dituju, dalam jangka waktu tertentu penyidik harus 
melakukanpengecekan melalui hubungan telepon/surat 
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ke kesatuan Polri sesuai alamat untuk mengetahui 
perkembangan surat DPO tersebut; 

9) Dalam hal DPO (tersangka) telah tertangkap oleh 
kesatuan Kepolisian lain, maka dapat langsung 
menghubungi/ mengabarkan kepada penyidik yang 
menangani perkaranya untuk diserahkan/dilakukan 
penjemputan dengan dilengkapi Berita Acara 
penyerahan/penerimaan DPO (Tersangka); 

10) Setelah tersangka yang dimasukan dalam DPO 
tertangkap dan atau menyerahkan diri segera dilakukan 
pemeriksaan serta penyidik segera mengeluarkan surat 
pencabutan DPO; 

11) Tersangka yang telah di DPO dikhawatirkan akan 
melarikan diri ke luar negeri, maka dapat dilakukan 
pencegahan ke luar negeri melalui imigrasi, yang tata 
caranya akan diatur tersendiri; 

12) Terhadap DPO (Tersangka) yang telah diketahui 
melarikan diri ke luar negeri, dapat diajukan red notice 
m e l a l u i I n t e r p o l / D i v h u b i n t e r P o l r i , y a n g 
pelaksanaannya akan diatur tersendiri. 

D. AKIBAT HUKUM PERMOHONAN YANG TIDAK MEMENUHI 
SYARAT 

Perma 1/2013 tidak menyebutkan akibat hukum dari 
tidak dipenuhinya ketentuan-ketentuan yang disyaratkan 
dalam pengajuan permohonan penanganan harta kekayaan, 
namun dapat dipastikan bahwa setiap permohonan yang 
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tidak memenuhi syarat tersebut tidak akan dikabulkan oleh 
hakim yang memeriksa perkaranya. Jika syarat-syarat 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan 3 tidak dipenuhi 
oleh penyidik, ketua pengadilan akan memberikan petunjuk 
terkait hal-hal yang perlu dilengkapi. 

Pemeriksaan terhadap persyaratan sebagaimana diatur 
dalam Pasal 2 dan 3 Perma 1/2013 dilakukan dalam tahap 
pemeriksaan pendahuluan oleh ketua pengadilan atau oleh 
hakim yang ditunjuk oleh ketua pengadilan untuk 
melakukan pemeriksaan pendahuluan. Perma 1/2013 
memberikan batasan waktu selama 7 hari kerja bagi 
penyidik untuk melengkapi persyaratan sesuai petunjuk 
yang diberikan oleh ketua pengadilan atau hakim yang 
ditunjuk. Jika dalam batas waktu 7 hari penyidik tidak 
melengkapinya, maka berkas permohon akan dikembalikan 
kepada penyidik. 

Tenggang waktu 7 hari kerja bagi penyidik untuk 
melengkapi syarat-syarat permohonannya. Ketentuan 
tersebut hampir mirip dengan hak penuntut umum untuk 
memperbaiki dakwaan sebelum dilakukan persidangan.  

Ketentuan Pasal 144 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut: 

(1) Penuntut umum dapat mengubah surat dakwaan 
sebelum pengadilan menetapkan hari sidang, baik 
dengan tujuan untuk menyempurnakan maupun untuk 
tidak melanjutkan penuntutannya. 

(2) Pengubahan surat dakwaan tersebut dapat dilakukan 
hanya satu kali selambat-lambatnya tujuh hari sebelum 
sidang dimulai. 
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(3) Dalam hal penuntut umum mengubah surat dakwaan ia 
menyampai kan turunannya kepada tersangka atau 
penasihat hukum dan penyidik. 

Pengembalian berkas permohonan kepada penyidik 
dilakukan dengan surat keterangan dari ketua pengadilan 
karena perkara permohonan tersebut belum terdaftar 
sebagai perkara di pengadilan atau belum dicatat dalam 
register perkara di pengadilan. Oleh sebab itu, penyidik 
masih memiliki kesempatan untuk mengajukannya kembali 
jika telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh 
Perma 1/2013. 
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Perkara permohonan penanganan harta kekayaan 
lebih mirip dengan perkara praperadilan atau perkara 
permohonan ganti kerugian yang mekanisme 
perkaranya tidak menggunakan hukum acara pidana 
secara umum, baik acara pemeriksaan biasa, acara 
pemeriksaan singkat maupun acara pemeriksaan 
cepat sebagaimana yang diatur dalam KUHAP
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BAGIAN 
KETUJUH  

PROSES PENDAFTARAN 
PERMOHONAN 

A. PENCATATAN NOMOR PERKARA 
Dalam hukum acara pidana dikenal tiga jenis acara 

pemeriksaan sebagai berikut: 

• Acara pemeriksaan biasa; 

yaitu acara pemeriksaan bagi tindak pidana di luar 
ketentuan Pasal 205 KUHAP yang proses pencatatan dan 
peregistrasiannya dilakukan ketika pelimpahan perkara. 
Pada saat berkas perkara dinyatakan lengkap, 
kepaniteraan pidana akan melakukan pencatatan perkara 
berdasarkan register acara biasa. 

• Acara pemeriksaan singkat; 

yaitu acara pemeriksaan bagi tindak pidana di luar dari 
ketentuan Pasal 205 KUHAP yang menurut penuntut 
umum pembuktian serta penerapan hukumnya mudah 
dan sifatnya sederhana. Pencatatan dan peregistrasian 
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dilakukan setelah dilangsungkan persidangan pertama. 
Penentuan suatu perkara diajukan dalam acara singkat 
merupakan kewenangan penuntut umum karena yang 
menilai apakah pembuktiannya mudah atau tidak adalah 
penuntut umum. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 203 ayat (3) huruf b KUHAP 
jika hakim memandang perlu pemeriksaan tambahan, 
dapat menentukan untuk diadakan pemeriksaan 
tambahan dalam waktu paling lama empat belas hari dan 
bilamana dalam waktu tersebut penuntut umum belum 
juga dapat menyelesaikan pemeriksaan tambahan, maka 
hakim dapat memerintahkan perkara itu agar diajukan ke 
sidang pengadilan dengan acara biasa. Artinya, masih 
ada kemungkinan perkara tersebut tidak jadi diregister 
dengan perkara singkat, melainkan menjadi perkara 
biasa. 

• Acara pemeriksaan cepat. 

yaitu acara pemeriksaan terhadap tindak pidana yang 
diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling 
lama tiga bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya 
tujuh ribu lima ratus rupiah dan perkara penghinaan 
ringan, kecuali yang ditentukan dalam Paragraf 2. 
Pemeriksaan acara cepat peregistrasian perkara 
dilakukan bersamaan dengan penjatuhan putusan karena 
KUHAP menentukan bahwa putusan cukup dicatat oleh 
hakim dalam daftar catatan perkara dan selanjutnya oleh 
panitera dicatat dalam buku register serta ditandatangani 
oleh hakim yang bersangkutan dan panitera 
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Perkara permohonan penanganan harta kekayaan 
merupakan jenis perkara baru setelah Pasal 67 ayat (2) UU 
Nomor 8 Tahun 2010 menentukan kewenangan kepada 
penyidik untuk mengajukan permohonan penanganan harta 
kekayaan ke pengadilan apabila dalam waktu 30 hari tidak 
ditemukan pelaku tindak pidananya, sehingga mengalami 
kekosongan hukum acara karena KUHAP tidak mengatur 
tentang hal itu. Meskipun KUHAP secara prinsip hanya 
mengenal 3 (tiga) jenis acara pemeriksaan, namun terdapat 
jenis perkara yang prosesnya tidak menggunakan ketentuan 
3 (tiga) jenis acara pemeriksaan tersebut yaitu: 

1. Perkara praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 
77-83 KUHAP; 

2. Perkara permohonan ganti kerugian oleh tersangka/
terdakwa/terpidana sebagaimana diatur dalam Pasal 
95-97 KUHAP  

3. Permohonan ganti kerugian yang diajukan oleh korban 
t indak pidana kepada pelaku t indak pidana 
sebagaimana diatur dalam Pasal 98-101 KUHAP, 
meskipun prosesnya mengacu pada penanganan tindak 
pidana sebagai perkara pokoknya, tetapi juga 
menggunakan hukum acara perdata. 

Perkara permohonan penanganan harta kekayaan 
lebih mirip dengan perkara praperadilan atau perkara 
permohonan ganti kerugian yang mekanisme perkaranya 
tidak menggunakan hukum acara pidana secara umum, baik 
acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat 
maupun acara pemeriksaan cepat sebagaimana yang diatur 
dalam KUHAP karena karakteristik perkaranya berbeda 
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dengan perkara pidana yang nota bene memeriksa dan 
mengadili perbuatan pidana, sedangkan perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan meskipun tetap 
terkait dengan adanya tindak pidana, namun tidak secara 
langsung memeriksa tindak pidana, melainkan hanya 
memeriksa dan mengadili keterlibatan harta kekayaan atas 
dugaan kuat adanya tindak pidana. 

Setelah melalui proses pemeriksaan pendahuluan, 
ketua pengadilan memerintahkan kepada panitera untuk 
mencatat permohonan penanganan harta kekayaan tersebut 
dalam buku register perkara. Perma 1/2013 sebenarnya 
tidak secara tegas menyebutkan apakah perkara 
permohonan ini termasuk dalam kategori perkara perdata 
atau pidana, namun berdasarkan beberapa alasan dapat 
disimpulkan bahwa perkara permohonan tersebut termasuk 
dalam ruang lingkup perkara pidana sebagai berikut: 

1. Perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini 
merupakan tindak lanjut dari proses penyidikan 
terhadap tindak pidana pencucian uang atau tindak 
pidana lain; 

2. Pasal 24 Perma 1/2013 menentukan secara tegas bahwa 
perkara permohonan ini tetap mengacu kepada hukum 
acara pidana umum sepanjang tidak diatur secara 
khusus dalam Perma; 

3. Perma 1/2013 menyebut eksistensi barang bukti, 
sedangkan istilah barang bukti hanya dikenal dalam 
perkara pidana; 

4. Pasal 20 ayat (2) menyebutkan secara tegas bahwa yang 
menjadi eksekutor terhadap putusan permohonan 
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penanganan harta kekayaan ini adalah jaksa, yang mana 
jaksa merupakan eksekutor terhadap putusan dalam 
perkara pidana. 

Namun, meskipun dalam beberapa hal telah jelas 
bahwa perkara permohonan penanganan harta kekayaan 
tersebut sebagai perkara pidana, namun terdapat beberapa 
ketentuan yang mirip dengan proses penanganan perkara 
perdata yaitu: 

1. Pemanggilan dan pemberitahuan dilakukan oleh 
panitera, hal ini karena dalam permohonan penanganan 
harta kekayaan ini tidak melibatkan penuntut umum 
yang menjadi pelaksana penetapan hakim terkait 
pemanggilan sidang atau pemberitahuan putusan; 

2. Pengajuan permohonan di pengadilan dalam wilayah 
hukum harta kekayaan berada atau di wilayah hukum 
salah satu harta kekayaan berada dalam hal terdapat 
beberapa harta kekayaan yang lokasinya berada di 
beberapa wilayah hukum pengadilan; 

3. Mekanisme pengumuman yang dilakukan dengan cara 
menempelkan di papan pengumuman pengadilan dan/
atau media lain; 

4. Relasi dan kedudukan para pihak dalam hal terjadi 
adanya keberatan mirip dengan perkara gugatan 
perdata;  

Oleh karena perkara permohonan tersebut termasuk 
dalam ruang lingkup perkara pidana, maka pencatatan 
perkara dilakukan di kepaniteraan muda pidana, namun 
oleh karena perkara tersebut termasuk dalam kewenangan 
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yang baru, sehingga harus dibuat dan dicatat dalam register 
tersendiri di luar register perkara pidana yang sudah ada. 

Pertanyaan selanjutnya, apakah dalam mengajukan 
permohonan penanganan harta kekayaan, pemohon yang 
dalam hal ini penyidik dibebankan untuk membayar panjar 
biaya perkara seperti perkara perdata, ataukah seperti 
halnya perkara pidana pada umumnya bahwa pengajuan 
atau pelimpahan perkara pidana tidak dibebankan biaya 
karena termasuk dalam kepentingan hukum publik? 
Namun, yang menjadi persoalan selanjutnya adalah jika 
pengumuman sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 dan 
Pasal 10 ayat (3) Perma 1/2013 memerlukan biaya, lalu siapa 
yang harus menanggung biayanya? 

Perma memang memberikan dua opsi pengumuman, 
yaitu di papan pengumuman pengadilan dan/atau 
menggunakan sarana media lainnya. Jika hanya diumumkan 
di papan pengumuman pengadilan sudah barang tentu 
tidak memerlukan biaya, namun jika pengumumannya 
dilakukan di media masa atau media elektronik, maka bisa 
jadi akan memerlukan biaya. Meskipun pada prinsipnya 
dalam penyelesaian perkara pidana pembiayaan dibebankan 
kepada negara, namun perlu ada kepastian biaya tersebut 
harus diambil dari pos anggaran siapa, apakah menjadi 
beban anggaran penyidik ataukah pengadilan?  

Terkait dengan hal itu tentu penentuan biaya harus 
disesuaikan berdasarkan siapa yang memiliki kepentingan 
terhadap perkara tersebut artinya, penyidik yang harus 
menanggung biaya pengumuman, jika ditentukan bahwa 
pengumuman harus menggunakan sarana media. 
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Penyidik adalah pihak yang memiliki kepentingan 
terhadap pengajuan permohonan tersebut, sehingga 
penyidik yang harus menanggung biaya pengumuman jika 
tindakan pengumunan tersebut memerlukan biaya. Oleh 
karena tidak diatur oleh Perma maupun undang-undang, 
maka proses pembayaran tersebut dapat dilakukan, baik 
oleh penyidik secara langsung maupun melalui perantaraan 
pengadilan, namun sebaiknya dilakukan dengan mekanisme 
seperti panjar biaya perkara pada perkara perdata karena 
ada kemungkinan pengumuman dilakukan dua kali yaitu 
pada saat setelah berkas dinyatakan lengkap dan pada saat 
setelah dijatuhkan putusan tanpa ada keberatan. 

Penomoran perkara dilakukan oleh panitera muda 
pidana berdasarkan nomor urut yang telah ditentukan. 
Nomor perkara merupakan perpaduan antara nomor urut 
perkara, kode perkara, tahun dan kode pengadilan. 
Meskipun telah dicatat dalam register perkara dan diberi 
nomor perkara, namun ketua pengadilan negeri belum 
menunjuk hakim/majelis yang akan memeriksa perkara 
tersebut karena ada tahapan yang harus dilakukan terlebih 
dahulu sebelum penunjukan hakim/majelis yaitu 
pengumuman.  

Proses pengumuman dilakukan oleh ketua pengadilan 
dan berdasarkan hasil pengumuman tersebut ketua 
pengadilan melalui panitera pengadilan akan menentukan 
apakah perkaranya disidangkan oleh hakim tunggal atau 
oleh hakim majelis berdasarkan ada atau tidaknya kebaratan 
dari pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan tersebut. 
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B. PENUNJUKAN HAKIM (TUNGGAL/MAJELIS) 
Penujukan hakim yang memeriksa perkara 

permohonan penanganan harta kekayaan ditentukan oleh 
ada atau tidaknya keberatan dari pihak ketiga, yaitu jika 
tidak ada keberatan, ketua pengadilan menunjuk hakim 
tunggal, namun jika terdapat keberatan, ketua pengadilan 
akan menunjuk hakim majelis. 

Ketentuan Pasal 9 ayat (1) Perma 1/2013 menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap permohonan 
penanganan harta kekayaan dalam masa pengumuman 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ketua 
pengadilan negeri menunjuk hakim tunggal untuk 
memeriksa, mengadili dan memutus permohonan 
penanganan harta kekayaan” 

Sedangkan ketentuan Pasal 21 ayat (1) menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan 
penanganan harta kekayaan yang diajukan dalam masa 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3)  
ketua pengadilan negeri menunjuk majelis hakim untuk 
memeriksa mengadili dan memutus permohonan 
penanganan harta kekayaan” 

Kedua ketentuan pasal di atas menentukan bahwa jika 
tidak ada keberatan, maka permohonan diperiksa oleh 
hakim tunggal, sedangkan jika ada keberatan permohonan 
diperiksa dengan hakim majelis hal tersebut mengandung 
pengertian bahwa pemeriksaan perkara permohonan yang 
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tidak diajukan keberatan, proses pemeriksaannya mirip 
dengan pemeriksaan perkara perdata permohonan 
(voluntair), sedangkan jika diajukan keberatan, maka 
pemeriksaan dilakukan layaknya seperti perkara perdata 
gugatan (contensiuousa). 

Argumentasi yang dapat dibangun kenapa pembentuk 
Perma menentukan jika permohonan tidak diajukan 
keberatan cukup diperiksa oleh hakim tunggal, sedangkan 
jika diajukan keberatan diperiksa dengan hakim majelis 
adalah sebagai berikut: 

1. Pemeriksaan permohonan tanpa adanya keberatan 
hanya akan memeriksa dalil dan bukti-bukti yang 
diajukan oleh pemohon secara sepihak, sedangkan jika 
ada keberatan pemeriksaan akan melibatkan pembuktian 
dari kedua belah pihak; 

2. Pemeriksaan permohonan tanpa adanya keberatan, 
terjadap putusan tersebut masih bisa diajukan keberatan 
dalam jangka waktu yang ditentukan berdasarkan 
jangka waktu pengumuman, sedangkan putusan 
keberatan bersifat final dan mengikat; 

Terkait dengan pemeriksaan oleh hakim tunggal 
memang akan bersinggungan dengan ketentuan Pasal 11 
ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasan 
Kehakiman yang menyebutkan: 

“Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara 
dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang 
hakim, kecuali undang-undang menentukan lain” 
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Asas yang terkandung dalam ketentuan pasal di atas 
bahwa pemeriksaan persidangan di pengadilan dilakukan 
oleh hakim majelis, kecuali jika diatur secara khusus oleh 
undang-undang. 

Oleh karena Permohonan Penanganan Harta 
Kekayaan termasuk dalam ruang lingkup perkara pidana, 
maka kita harus merujuk kepada ketentuan hukum acara 
pidana dalam Pasal 152 ayat (1) KUHAP beserta 
penjelasannya menyebutkan sebagai berikut: 

“Dalam hal pengadilan negeri menerima surat pelimpahan 
perkara dan berpendapat bahwa perkara itu termasuk 
wewenangnya, ketua pengadilan menunjuk hakim yang 
akan menyidangkan perkara tersebut dan hakim yang 
ditunjuk itu menetapkan hari sidang” 

“Yang dimaksud dengan "hakim yang ditunjuk" ialah 
majelis hakim atau hakim tunggal” 

Pada saat KUHAP dibentuk belum terpikirkan oleh 
para perumus undang-undang tentang perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan karena kewenangan tersebut 
baru lahir sejak adanya UU Nomor 8 Tahun 2010, sehingga 
tentu di dalam KUHAP tidak ada ketentuan yang 
memberikan aturan tentang hakim pemeriksa perkara bagi 
permohonan tersebut. Atas dasar hal tersebut, maka Perma 
1/2013 menentukan dua bentuk pemeriksaan dalam 
penanganan harta kekayaan, yaitu pemeriksaan terhadap 
permohonan tanpa adanya keberatan dan pemeriksaan 
permohoan dengan adanya keberatan. 

Terdapat beberapa hal yang menjadi alasan 
pembentuk Perma menentukan dua mekanisme tersebut 
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dengan menggunakan penunjukan hakim yang berbeda 
sebagai berikut: 

1. Pemeriksan permohonan tanpa adanya keberatan hanya 
melibatkan dalil dan pembuktian dari pemohon 
sehingga pemeriksaan dilakukan dengan sangat 
sederhana, sedangkan pemeriksaan dengan adanya 
keberatan hakim akan memeriksa dalil dan pembuktian 
dari kedua belah pihak; 

2. Pemeriksaan permohonan tanpa adanya keberatan 
sebagaimana ditentukan dalam Pasal 67 ayat (2) UU 
Nomor 8 Tahun 2010 ditentukan jangka waktunya 7 hari, 
sehingga secara tidak langsung pembentuk undang-
undang menunjuk perkara tersebut seperti pemeriksaan 
acara cepat dalam perkara tipiring dan perkara 
praperadilan yang sama-sama memiliki batas waktu 7 
hari. Atas alasan tersebut, maka pembentuk Perma 
menentukan aturan secara khusus untuk pemeriksaan 
perkara permohonan yang tidak ada keberatan 
menggunakan hakim tunggal sama seperti perkara 
tipiring dan praperadilan; 

3. Atas putusan perkara permohonan tanpa adanya 
keberatan, masih terbuka untuk diajukan keberatan 
dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja yang 
ditentukan sejak diumumkan, sehingga penentuan 
hakim majelis dalam pemeriksaan di tingkat keberatan 
cukup beralasan karena sebelumnya pemeriksaan 
dilakukan oleh hakim tunggal; 

4. Upaya keberatan yang dilakukan terhadap putusan 
permohonan penanganan harta kekayaan diajukan ke 
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pengadilan yang sama, sehingga untuk membedakan 
antara pemeriksaan pada tingkat pertama dan 
pemeriksaan pada tingkat keberatan dilakukan oleh 
hakim majelis dengan ketentuan hakim di majelis 
tersebut bukan hakim yang memutus pada tingkat 
pertama. 

Namun demikian, harus dibedakan antara penunjukan 
hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perma 
1/2013 dengan pendelegasian pemeriksaan pendahuluan 
terhadap kelengkapan berkas sebagaimana diatur dalam 
Pasal 4 ayat (2) yang berbunyi: 

“Ketua pengadilan negeri dapat mendelegasikan kepada 
seorang hakim untuk melakukan pemeriksaan terhadap 
kelengkapan permohonan penanganan harta kekayaan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).” 

Meskipun pendelegasian juga merupakan bentuk 
penunjukan dengan menggunakan penetapan, namun 
dalam ketentuan Pasal 4 ayat (2) Perma 1/2013 hanya 
berkaitan dengan pemeriksaan kelengkapan permohonan 
menurut ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Perma 1/2013. Jika 
hakim berpendapat bahwa permohonan tersebut perlu 
dilengkapi, maka hakim yang mendapat pendelegasian 
tugas tersebut memberitahukan kepada pihak penyidik.  

Pemeriksaan pendahuluan tersebut dilakukan sebelum 
perkara dicatat yang artinya belum sepenuhnya menjadi 
perkara di pengadilan. Selain itu, kewenangan pemeriksaan 
pendahuluan sesungguhnya merupakan kewenangan ketua 
pengadilan karena jabatannya, sedangkan hakim yang 
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mendapatkan de legas i melakukan pemer iksaan 
kelengkapan berdasarkan penetapan dari ketua pengadilan. 
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Hak warga negara untuk menuntut keadilan tidak boleh tertutup, jika ia 
benar-benar baru mengetahui adanya perampasan aset miliknya setelah 
jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Perma 1/2013, maka ia 
harus tetap diberikan kesempatan untuk menuntut keadilan. Namun 
meskipun demikian, harus ada keseimbangan antara perlindungan hak 
warga negara dalam menuntut keadilan dengan perlindungan kepastian 
hukum atas suatu penyelesaian sengketa.
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BAGIAN 
KEDELAPAN 

MEKANISME PENGUMUMAN  

A. DEFINISI PENGUMUMAN 
Perma mengatur tentang kewajiban dilakukan 

pengumuman sebelum perkara diperiksa oleh hakim dan 
setelah diputus tanpa adanya keberatan, namun tidak 
dijelaskan apa pengertian pengumuman yang dimaksud, 
apakah pengumunan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 
(2) dan Pasal 10 ayat (3) Perma 1/2013 itu sama esensinya 
dengan panggilan seperti di HIR maupun RBg? Secara 
logika argumentasi yang dapat dibangun dari keberadaan 
pengumuman dalam pengaturan Perma 1/2013 adalah 
sebagai berikut: 

1. Jika orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana 
atau tersangka dalam perkara yang sedang ditangani 
oleh penyidik tidak ditemukan atau tidak jelas 
keberadaannya; 

2. Pengumuman tersebut tidak hanya ditujukan kepada 
orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, namun 
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juga berlaku bagi pihak ketiga yang merasa berhak atas 
harta kekayaan yang dimohonkan. 

Untuk sekedar bahan perbandingan, maka kita coba 
melihat ketentuan pemanggilan dan pemberitahuan dalam 
hukum acara perdata. Berdasarkan Pasal 390 HIR 
mekanisme pemanggilan dilakukan sebagai berikut: 

(1) Tiap-tiap surat jurusita, kecuali yang akan disebut di 
bawah ini, harus disampaikan pada orang yang 
bersangkutan sendiri di tempat diamnya atau tempat 
tinggalnya dan jika tidak dijumpai di situ, kepada kepala 
desanya atau lurah bangsa Tionghoa yang diwajibkan 
dengan segera memberitahukan surat jurusita itu pada 
orang itu sendiri, dalam hal terakhir ini tidak perlu 
pernyataan menurut hukum. 

(2) Jika orang itu sudah meninggal dunia, maka surat 
jurusita itu disampaikan pada ahli warisnya; jika ahli 
warisnya tidak dikenal maka disampaikan pada kepala 
desa di tempat tinggal yang terakhir dari orang yang 
meninggal dunia itu di Indonesia, mereka berlaku 
menurut aturan yang disebut pada ayat di atas ini. Jika 
orang yang meninggal dunia itu masuk golongan orang 
asing, maka surat jurusita itu diberitahukan dengan 
surat tercatat pada balai harta peninggalan. 

(3) Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam 
atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak 
dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada 
Bupati, yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal 
penggugat dan dalam perkara pidana, yang dalam 
daerahnya hakim yang berhak berkedudukan. Bupati itu 
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m e m a k l u m k a n s u r a t j u r u s i t a i t u d e n g a n 
menempelkannya pada pintu umum kamar persidangan 
dari hakim yang berhak itu. 

Berdasarkan ketentuan di atas dapat diambil 
kesimpulan tentang proses panggilan dalam perkara perdata 
sebagai berikut: 

1. Pemanggilan dilakukan oleh juru sita pengadilan; 

2. Panggilan disampaikan kepada yang bersangkutan 
sendiri di tempat t inggalnya atau di tempat 
kediamannya; 

3. Jika tidak bertemu dengan yang bersangkutan panggilan 
disampikan kepada kepala desa di tempat tinggal/
tempat kediaman si terpanggil; 

4. Dalam hal si terpanggil sudah meninggal, maka 
panggilan disampaikan kepada ahli warisnya; 

5. Jika ahli warisnya tidak dikenal, maka panggilan 
disampaikan kepada kepala desa di tempat tinggal/
tempat kediaman si terpanggil; 

6. Jika si terpanggil tidak diketahui tempat tinggal/tempat 
kediamannya, maka panggilan disampaikan kepada 
bupati dan menempelkan panggilan tersebut di pintu 
utama pengadilan. 

Menurut Yahya Harahap panggi lan adalah 
penyampaian secara resmi dan patut kepada pihak-pihak 
yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar 
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memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan 
diperintahkan majelis hakim atau pengadilan.  70

Ketentuan pengumuman sebagaimana diatur dalam 
Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2013 mirip dengan pemanggilan 
bagi tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya seperti 
disebutkan dalam Pasal 390 ayat (3) HIR di atas, hanya ada 
perbedaan dalam mekanismenya, yaitu meskipun pada 
panggilan tersebut tergugat tidak diketahui tempat 
t inggalnya. Namun, nama tergugatnya langsung 
dicantumkan karena panggilan dalam perkara perdata 
ditetapkan secara spesifik bagi pihak tergugat, sedangkan 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) 
Perma 1/2013 tidak ditujukan secara spesifik karena 
pengumuman tersebut berlaku bagi siapa saja (baik orang 
perseorangan maupun korporasi) yang merasa berhak atas 
harta kekayaan yang sedang dimohonkan untuk 
mengajukan keberatan terhadap permohonan penanganan 
harta kekayaan yang diajukan oleh penyidik ke pengadilan 
negeri. 

Sedangkan, pengumuman sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 10 ayat (3) Perma 1/2013 mirip dengan 
p e m b e r i t a h u a n p u t u s a n k a re n a s e s u n g g u h n y a 
pengumuman tersebut dilakukan setelah adanya putusan 
dari pengadilan. Menurut Lampiran Perma 1/2013 memang 
tidak dibedakan antara pengumuman pada saat sebelum 
dilakukan pemeriksaan dan pengumuman setelah 

  M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata, Tentang Gugatan, Persidangan, 70

Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan, Sinar Grafika, Jakarta,  2006, hlm. 
2013.
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diputuskan, namun yang berbeda adalah mekanisme 
keberatannya karena keberatan yang diajukan setelah 
adanya putusan, majelis hakim yang memeriksa keberatan 
juga akan mempertimbangkan putusan yang telah 
dijatuhkan sebelumnya. 

Prosedur pengumuman dalam Perma 1/2013 lebih 
mendekati pada mekanisme yang diatur dalam hukum acara 
perdata, sedangkan dalam hukum acara pidana 
pemberitahuan tentang jadwal persidangan dan sebagainya 
dilakukan oleh penuntut umum, hal tersebut dapat 
tergambar dari beberapa ketentuan dalam KUHAP sebagai 
berikut: 

Pasal 14 huruf f KUHAP: 

“Penuntut umum mempunyai wewenang: menyampaikan 
pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan 
waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, 
baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang 
pada sidang yang telah ditentukan.” 

Pasal 145 ayat (1) KUHAP: 

“Pemberitahuan untuk datang ke sidang pengadilan 
dilakukan secara sah, apabila disampaikan dengan surat 
panggilan kepada terdakwa di alamat tempat tinggalnya 
atau apabila tempat tinggalnya tidak diketahui, disampaikan 
di tempat kediaman terakhir.” 

Pasal 227 ayat (1) KUHAP: 

“Semua jenis pemberitahuan atau panggilan oleh pihak 
yang berwenang dalam semua tingkat pemeriksaan kepada 
terdakwa, saksi atau ahli disampaikan selambat-lambatnya 
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tiga hari sebelum tanggal hadir yang ditentukan, ditempat 
tinggal mereka atau di tempat kediaman mereka terakhir.” 

Pasal 243 ayat (2) KUHAP: 

“Isi surat putusan-setelah dicatat dalam buku register 
segera diberitahukan kepada terdakwa dan penuntut umum 
oleh panitera pengadilan negeri dan selanjutnya 
pemberitahuan tersebut dicatat dalam' salinan surat 
putusan pengadilan tinggi.” 

Selain itu, mekanisme pengumunan juga digunakan 
dalam perkara gugatan perceraian yang pihak tergugatnya 
tidak diketahui tempat tinggalnya/tempat kediamannya 
menurut Pasal 20 ayat (2) PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.  

Dalam ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 Tahun 1975 
disebutkan sebagai berikut: 

(1) Apabila tergugat berada dalam keadaan seperti tersebut 
dalam Pasal 20 ayat (2), panggilan dilakukan dengan 
cara menempelkan gugatan pada papan pengumuman di 
pengadilan dan mengumumkannya melalui satu atau 
beberapa surat, kabar atau mass media lain yang 
ditetapkan oleh pengadilan. 

(2) Pengumuman melalui surat kabar atau surat-surat 
kabar atau mass media tersebut ayat (1) dilakukan 
sebanyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu satu 
bulan antara pengumuman pertama dan kedua. 

(3) Tenggang waktu antara panggilan terakhir sebagai 
dimaksud ayat (2) dengan persidangan ditetapkan 
sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan. 
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(4) Dalam hal sudah dilakukan panggilan sebagai dimaksud 
dalam ayat (2) dan tergugat atau kuasanya tetap tidak 
hadir,gugatan diterima tanpa hadirnya tergugat, kecuali 
apabila gugatan itu tanpa hak atau tidak beralasan. 

Menurut R. Subekti terdapat 3 (tiga) poin penting 
dalam proses pemanggilan perkara perceraian yang 
tergugatnya tidak diketahui tempat tinggalnya/tempat 
kediamannya berdasarkan ketentuan Pasal 27 PP Nomor 9 
Tahun 1975 sebagai berikut: 

1. Apabila yang dipanggil tidak diketahui tempat 
tinggalnya, panggilan dilakukan melalui pengumuman 
di salah satu atau beberapa surat kabar atau media 
massa; 

2. Pengumuman sekurang-kurangnya dilakukan sebanyak 
dua kali; 

3. Tenggang waktu antara pengumuman yang pertama 
dengan pengumuman yang kedua adalah satu bulan.  71

Mekanime pengumuman juga digunakan dalam 
proses pendaftaran tanah bagi hak atas tanah yang berasal 
dari konversi. Ketentuan Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997 
tentang Pendaf taran Tanah mengatur prosedur 
pengumuman sebagai berikut: 

(1) Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat 
(2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang 
bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 
30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara 

 Subekti, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977, hlm. 45.71
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sistematik atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran 
tanah secara sporadik untuk memberi kesempatan 
kepada pihak yang berkepentingan mengajukan 
keberatan. 

(2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan di kantor panitia ajudikasi dan kantor kepala 
desa/kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam 
pendaftaran tanah secara spordik serta di tempat lain 
yang dianggap perlu. 

(3) Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara 
sporadik individual, pengumuman dapat dilakukan 
melalui media massa. 

(4) Ketenttuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan 
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat 
(3) ditetapkan oleh menteri. 

Pengumuman merupakan sarana pemberitahuan 
kepada publik tentang adanya permohonan penanganan 
harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian uang atau 
tindak pidana lain. Persoalannya adalah, tidak semua 
pengumuman atau pemberitahuan dapat diketahui oleh 
pihak-pihak yang berkepentingan, apalagi jika mekanisme 
pengumuman hanya ditempelkan di papan pengumuman 
kantor pengadilan. Hal itu hanya terkesan untuk memenuhi 
persyaratan formil sahnya sebuah pengumuman saja, 
namun esensi penyampaian informasinya dinilai kurang 
efektif.  

Dalam kondisi saat ini, justru lebih efektif jika 
pengumuman disampaikan melalui sarana media, baik 
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media cetak, elektronik maupun media sosial karena arus 
informasi yang dinilai paling cepat untuk saat ini adalah 
media sosial. 

Pertanyaan selanjutnya, apakah dengan lewatnya 
jangka waktu mengajukan keberatan berdasarkan 
pengumuman yang dilakukan menjadi tertutup semua hak 
untuk menuntut keadilan? Tentu hal itu tidak boleh 
dimaknai demikian karena dengan lewatnya tenggang 
waktu untuk mengajukan keberatan, baik yang diatur dalam 
Pasal 8 ayat (3) Perma 1/2013 maupun Pasal 11 ayat (1) 
Perma 1/2013, maka akan kehilangan hak untuk 
mengajukan keberatan, namun ia tetap dapat mengajukan 
gugatan perdata biasa karena setelah 30 hari kerja pasca 
putusan dijatuhkan, jaksa akan melakukan eksekusi dengan 
memasukan harta kekayaan tersebut ke kas negara.  

Jika pihak yang merasa berhak baru mengetahui 
bahwa hartanya turut menjadi aset negara, maka ia dapat 
mengajukan gugatan kepada negara (Kementerian 
Keuangan) untuk mengganti kerugian yang timbul atas 
perampasan aset tersebut, namun dengan syarat bahwa 
pihak yang merasa berhak tersebut wajib membuktikan 
bahwa harta yang digugatnya bukan berasal dari tindak 
pidana. 

Hak warga negara untuk menuntut keadilan tidak 
boleh tertutup. Jika ia benar-benar baru mengetahui adanya 
perampasan aset miliknya setelah jangka waktu 
sebagaimana ditentukan dalam Perma 1/2013, maka ia 
harus tetap diberikan kesempatan untuk menuntut keadilan. 
Pada prinsipnya, harus ada keseimbangan antara 
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perlindungan hak warga negara dalam menuntut keadilan 
dengan perlindungan kepastian hukum atas suatu 
penyelesaian sengketa. 

B. ISI PENGUMUMAN 
Perma 1/2013 tidak memberikan penjelasan secara 

rinci terkait hal apa saja yang harus termuat dalam lembar 
pengumuman. Namun, dalam Lampiran Perma 1/2013 yang 
berisi tentang format template pengumuman ditentukan hal-
hal yang harus termuat dalam lembar pengumuman sebagai 
berikut: 

1. Nomor Register 
Pengumunan sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat 

(2) jo Pasal 10 ayat (3) Perma 1/2013 dilakukan oleh 
pengadilan, sehingga lembar pengumuman menjadi berkas 
resmi pengadilan yang dikeluarkan oleh kepaniteraan 
pengadilan.  

Ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2013 menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Ketua pengadilan negeri segera memerintahkan panitera 
untuk mengumumkan permohonan penanganan harta 
kekayaan pada papan pengumuman pengadilan negeri dan/
atau media lain guna memberikan kesempatan kepada pihak 
yang merasa berhak atas harta kekayaan untuk mengajukan 
keberatan” 

Oleh karena pengumuman dilakukan oleh panitera 
atas perintah ketua pengadilan, maka nomor register 
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pengumuman diberikan oleh bagian kepaniteraan muda 
pidana dan dicatat dalam buku register yang tidak 
terpisahkan dari perkara permohonannya.  

Meskipun secara fungsi dan tujuannya ada kemiripan 
dengan panggilan umum dalam perkara perdata, namun 
pengumuman dalam perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan ini tidak bisa mengacu pada ketentuan Pasal 
390 HIR, sehingga menyangkut pembebanan biaya, jika 
diperintahkan oleh ketua pengadilan untuk diumumkan 
melalui media cetak atau elektronik, maka penarikan biaya 
tersebut dilakukan dengan mekanisme tersendiri yang mirip 
dengan panjar biaya perkara dan pembayarannya 
dibebankan kepada penyidik sebagai pihak pemohon. 

2. Tanggal Pengajuan Permohonan dan Nomor Register 
Permohonan 

Tanggal pengajuan permohonan dan nomor register 
permohonan harus d icantumkan da lam lembar 
pengumuman agar pihak-pihak yang merasa memiliki 
kepentingan terhadap harta kekayaan yang dimohonkan 
penanganannya bisa menunjuk langsung nomor register 
permohonan dan tanggal pengajuannya pada saat 
mengajukan keberatan. 

Pengumuman berimplikasi langsung terhadap pihak-
pihak yang dapat mengajukan keberatan karena 
pengumuman dilakukan untuk memberikan kesempatan 
kepada pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan 
tersebut. Artinya, ketua pengadilan tidak dapat menunjuk 
hakim untuk menyidangkan perkaranya, sebelum dilakukan 
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pengumuman berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Perma 
1/2013 dengan jangka waktu yang telah ditentukan.  

3. Uraian tentang Harta Kekayaan  
Dalam lembar pengumuman yang dikeluarkan oleh 

panitera pengadilan harus mencantumkan uraian tentang 
harta kekayaan yang dimohonkan penanganannya ke 
pengadilan oleh penyidik. Uraian tersebut terdiri dari: 

a. nama dan jenis harta kekayaan; 

b. jumlah harta kekayaan 

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan 
sebelumnya bahwa awalnya permohonan penanganan harta 
kekayaan ini sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU 
Nomor 8 Tahun 2010 berawal dari tindakan penghentian 
sementara transaksi oleh penyedia jasa keuangan atas 
permintaan PPATK karena adanya dugaan tindak pidana, 
yang artinya ruang lingkup harta kekayaan yang dimaksud 
adalah harta kekayaan yang terlibat dalam sebuah transaksi, 
sehingga pengertiannya menunjuk pada harta kekayaan 
dalam bentuk uang. Akan tetapi, Perma memberikan 
pengaturan yang lebih luas, bukan hanya terkait dengan 
transaksi keuangan, namun juga terkait dengan harta 
kekayaan dalam bentuk benda atau barang-barang yang 
diduga sebagai hasil dari tindak pidana pencucian uang atau 
tindak pidana lain. 

Jika harta kekayaan yang dimohonkan adalah bentuk 
uang yang tersimpan di rekening, maka harus disebutkan 
dalam lembar pengumuman tentang:  

- nama bank di mana rekening tersebut terdaftar;  
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- nama pemilik rekening;  

- jenis rekening dan jumlah saldo dalam rekening tersebut. 

Sedangakan, jika harta kekayaan yang dimohonkan 
dalam bentuk barang, maka harus dicantumkan dalam 
lembar pengumuman tentang: 

- nama barang; 

- merek barang; 

- seri dan spesifikasinya; 

- nilai barang. 

Uraian tentang spesifikasi harta kekayaan merupakan 
bagian paling penting dalam lembar pengumuman karena 
informasi tersebut akan menjadi ciri yang dapat 
diidentifikasi oleh pihak yang merasa berhak atas harta 
kekayaan tersebut untuk mengetahui apakah harta kekayaan 
yang diumumkan adalah miliknya atau bukan. 

Spesifikasi harta kekayaan tercantum secara rinci 
dalam berita acara penghentian sementara yang di buat oleh 
penyedia jasa keuangan dan terlampir dalam berkas perkara 
karena menjadi syarat kelengkapan berkas permohonan, 
sehingga panitera hanya tinggal menyalin saja ke dalam 
lembar pengumuman. Semakin jelas uraian tentang ciri-ciri 
harta kekayaan yang diumumkan akan semakin 
memudahkan orang untuk mengetahui apakah harta 
kekayaan yang dimohonkan penanganannya ke pengadilan 
termasuk harta kekayaan miliknya atau bukan. 
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4. Tempat, Tanggal dan Hari Dilakukan Penghentian Sementara 
Bagian yang termasuk dalam substansi lembar 

pengumuman adalah tempat dan titimangsa dilakukan 
penghentian sementara. Meskipun hal ini tidak begitu 
menentukan keterkaitannya dengan informasi yang 
disampaikan kepada publik tentang permohonan 
penanganan harta kekayaan, namun tempat dan tanggal 
dilakukannya penghentian sementara transaksi merupakan 
bagian yang wajib ada dalam lembar pengumuman. 

Tanggal dilakukannya penghentian sementara 
transaksi oleh pihak penyedia jasa keuangan akan menjadi 
sangat penting pada saat pembuktian tindak pidana yang 
menjadi asal muasal harta kekayaan tersebut, termasuk jika 
terjadi kerugian yang ditimbulkan atas penghentian 
sementara transaksi bagi pihak ketiga, maka titimangsa 
dilakukannya penghentian sementara transaksi tersebut 
menjadi sangat menentukan dalam perkara permohonan 
tersebut. 

5. Uraian Singkat tentang Permohonan 
Berkas permohonan yang diajukan oleh penyidik 

memuat hal-hal sebagai berikut: 

a. Identitas pihak pemohon; 

b. Dasar dan alasan diajukannya permohonan; 

c. Uraian tentang objek permohonan; 

d. Tuntutan yang diminta kepada hakim. 

Uraian permohonan yang dicantumkan dalam lembar 
pengumuman tentu tidak secara lengkap seperti halnya 
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dalam berkas permohonan yang diajukan oleh penyidik. 
Panitera cukup merangkum dasar dan alasan diajukan 
permohonan dan tuntutan yang diminta karena mengenai 
identitas pihak pemohon dan objek permohonan sudah 
dicantumkan di kolom yang lain. Namun demikian, paling 
tidak orang yang membaca pengumuman tersebut bisa 
mengetahui apa yang menjadi inti pokok dari permohonan 
yang diajukan. 

Panitera harus mengambil intisari dari permohonan 
tersebut agar tidak terlalu panjang uraiannya dalam lembar 
pengumuman. Prinsip yang harus dijadikan pedoman oleh 
panitera dalam membuat uraian tentang permohonan 
adalah mudah dimengerti dengan kalimat yang sesimpel 
mungkin karena jika lembar pengumuman tersebut terlalu 
panjang akan menyulitkan orang untuk membaca dan 
memahaminya.  

Dasar atau alasan dalam permohonan yang 
dicantumkan di lembar pengumuman paling tidak memuat 
hal-hal sebagai berikut: 

1. Tentang adanya dugaan tindak pidana dan harta 
kekayaan yang diduga berkaitan atau merupakan hasil 
dari tindak pidana; 

2. Tentang tidak ditemukannya tersangka/pemilik harta 
kekayaan tersebut. 

Sedangkan terkait dengan tuntutan yang diminta 
kepada hakim (petitum) harus dicantumkan secara lengkap 
agar publik mengetahui apa akibat hukum dari permohonan 
tersebut jika nantinya dikabulkan oleh hakim. 
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Substansi pengumuman berbeda dengan relass 
panggilan biasa dalam perkara perdata karena dalam relass 
panggilan telah dicantumkan secara tegas siapa pihak yang 
dipanggil berdasasarkan gugatan yang diajukan oleh 
penggugat, sedangkan dalam pengumuman sebagaimana 
diatur dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 10 ayat (3) Perma 
1/2013 berlaku untuk siapa saja, sehingga siapapun yang 
merasa berhak atas harta kekayaan tersebut dapat 
mengajukan keberatan ke pengadilan negeri. 

6. Tanggal Batas Terakhir Dapat Diajukan Keberatan 
Penentuan tenggang waktu pengumuman dan 

pengajuan keberatan juga menjadi hal yang sangat penting 
untuk disampaikan secara jelas dalam lembar pengumuman 
karena tenggang waktu tersebut akan menentukan sampai 
kapan dapat diajukan keberatan terhadap penanganan harta 
kekayaan oleh pihak-pihak yang merasa berhak atas harta 
kekayaan tersebut. Selain itu, ketentuan tentang tenggang 
waktu tersebut juga dapat menjadi acuan bagi pihak 
pengadilan untuk menerima atau menolak pengajuan 
keberatan. 

Di dalam format template disebutkan “keberatan 
terhadap permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana 
dimaksud diajukan dengan mengacu pada ketentuan dalam 
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata 
Cara Penyelesaian Permohonan Penanganan Harta Kekayaan 
dalam Tindak Pidana Pencucian Uang atau Tindak Pidana Lain 
selambat-lambatnya..... (30 hari kerja setelah tanggal 
pengumuman),” namun dalam hal pengumuman setelah 
diputuskan sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (3) jo 
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Pasal 11 ayat (1) Perma 1/2013 jangka waktu mengajukan 
keberatan itu dihitung 30 hari kerja setelah putusan 
diucapkan, sehingga supaya tidak saling bertentangan 
antara ketentuan 11 ayat (1) Perma 1/2013 dengan lembar 
template, maka pengumuman dilakukan pada hari yang 
sama dengan pengucapan putusan, sehingga tidak ada 
perbedaan waktu pada saat berakhirnya perhitungan 30 hari 
kerja tersebut karena jika pengumuman dilakukan sehari 
atau dua hari setelah pengucapan putusan, maka akan ada 
dua ketentuan waktu berakhirnya jangka waktu pengajuan 
keberatan, yaitu:  

- 30 hari kerja sejak putusan diucapkan;  

- 30 hari kerja sejak diumumkan. 

Oleh karena ketentuan waktu yang digunakan adalah 
hari kerja, maka panitera pengadilan harus cermat dalam 
menyebutkan batas waktu terakhir untuk mengajukan 
keberatan karena menurut template yang tertuang dalam 
Lampiran Perma 1/2013 yang dicantumkan adalah tanggal 
batas terakhir mengajukan keberatan, sehingga jika terjadi 
kekeliruan dalam menentukan batas akhir untuk pengajuan 
keberatan, maka akan menimbulkan sengketa tentang batas 
waktu dengan pihak pemohon keberatan. 

Penggunaan hari kerja menimbulkan konsekuensi 
bahwa untuk hari libur dan libur nasional tidak dihitung, 
sehingga yang menjadi perhitungan hanyalah hari kerja 
aktif, sesuai hari kerja pada instansi pemerintah yaitu 5 hari 
dalam satu minggu dari hari Senin sampai dengan hari 
Jumat. 
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7. Identitas Pejabat Panitera 
Nama, alamat, serta nomor telepon pejabat panitera 

dicantumkan pada bagian akhir lembar pengumuman untuk 
tujuan pengajuan keberatan. Namun, perlu dipahami bahwa 
dalam surat permohonan kebaratan tetap ditujukan kepada 
ketua pengadilan karena baik permohonan penanganan 
harta kekayaan maupun pengajuan keberatannya, 
permohonan tetap diajukan kepada ketua pengadilan, 
sedangkan pejabat panitera yang dimaksud dalam lembar 
pengumuman tersebut maksudnya adalah ketika pemohon 
akan mengajukan keberatan, ia tidak langsung menghadap 
kepada ketua pengadilan, melainkan melalui panitera 
pengadilan karena panitera pengadilan mendapatkan 
perintah dari ketua pengadilan untuk melaksanakan 
pengumuman, hal itu menunjukan bahwa sesungguhnya 
kewenangan untuk melakukan pengumuman itu ada pada 
ketua pengadilan, namun secara teknis dilaksanakan oleh 
panitera pengadilan berdasarkan perintah dari ketua 
pengadilan. 

Panitera pengadilan harus melakukan pengecekan 
apakah permohonan keberatan yang diajukan pihak yang 
merasa berhak atas harta kekayaan masih dalam tenggang 
waktu sebagaimana yang ditentukan ataukah tidak. Jika 
permohonan tersebut masih dalam tenggang waktu yang 
ditentukan, maka panitera akan memroses permohonan 
tersebut melalui kepeniteraan pidana dan selanjutnya 
diajukan kepada ketua pengadilan, tetapi jika permohonan 
keberatan telah melewati batas waktu yang ditentukan 
panitera melaporkan hal itu kepada ketua pengadilan dan 
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ketua pengadilan menolak pengajuan permohonan tersebut 
dengan penetapan. 

Jika setelah batas waktu keberatan terlewati, pihak 
yang merasa berhak atas harta kekayaan tersebut tetap 
bermaksud untuk memperjuangkan haknya, maka 
mekanismenya tidak bisa lagi dilakukan melalui saluran 
keberatan sebagaimana diatur dalam Perma 1/2013, namun 
upaya yang bisa digunakan adalah melalui saluran gugatan 
perdata biasa. 

8. Tanda Tangan Panitera 
Sebagai bentuk legalitas dan keabsahan dari lembar 

pengumuman, panitera pengadilan wajib membubuhkan 
tanda tangan dan cap stempel pengadilan di lembar 
pengumuman tersebut. Tanpa adanya tanda tangan dari 
panitera, lembar pengumuman belum memiliki kekuatan 
yang mengikat. Selain itu, pembubuhan tanda tangan juga 
menjadi bentuk tanggung jawab panitera atas dokumen 
resmi pengadilan yang dipublikasikan. 

C. TATA CARA DAN PROSEDUR PENGUMUMAN 
Proses pengumuman dalam perkara permohonan 

penanganan harta kekayaan terdiri dari dua tahapan, yaitu 
sebagai berikut:  

Tahap pertama; pada saat berkas permohonan dinyatakan 
lengkap, ketua pengadilan memerintahkan untuk 
mengumumkan permohonan tersebut sebagaimana 
diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2013. Jika 
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pada tahapan pengumuman pertama tidak ada 
keberatan dan persidangan dilakukan dengan 
hakim tunggal. 

Tahap kedua; keberatan yang diajukan pada saat setelah 
diucapkan putusan oleh hakim tunggal berdasarkan 
pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 
ayat (3) Perma 1/2013. Akan tetapi, jika pada saat 
pengumuman tahap pertama ada keberatan, 
pengumuman pada tahap kedua tidak dilakukan 
karena putusan keberatan bersifat final dan 
mengikat. 

1. Pengumuman Sebelum Putusan (Tahap Pertama) 
Setelah ketua pengadilan atau hakim yang ditunjuk 

oleh ketua pengadilan untuk memeriksa kelengkapan berkas 
sebagaimana ditentukan oleh Pasal 2 dan 3 Perma 1/2013, 
ketua pengadilan memerintahkan panitera untuk 
mengumumkan permohonan tersebut. Perma tidak 
menjelaskan secara rinci apakah perintah untuk melakukan 
pengumuman itu harus dalam bentuk penetapan ataukah 
cukup dengan perintah lisan saja? Mengacu pada 
mekanisme pemanggilan, baik dalam perkara perdata 
maupun dalam perkara pidana setiap perintah resmi 
dilakukan dengan menggunakan penetapan, sehingga 
perintah untuk melakukan pengumuman juga lebih tepat 
dilakukan dengan menggunakan penetapan. 

Selain itu, dengan adanya penetapan ketua pengadilan 
akan menjadi dasar dan bukti otentik bagi panitera dalam 
pelaksanaan pengumuman. Artinya, pengumuman yang 
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dilakukan oleh panitera semata-mata menjalankan perintah 
dari ketua pengadilan. 

Setelah mendapatkan penetapan untuk melakukan 
pengumuman, panitera membuat lembar pengumuman 
sebagaimana format template dalam Lampiran Perma 
1/2013. Berdasarkan Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2013 
disebutkan bahwa mekanisme pengumuman bisa dilakukan 
dalam dua cara yaitu melalui penempelan di papan 
pengumuman pengadilan dan/atau melalui media lain, 
tetapi Perma tidak menjelaskan secara rinci siapa yang 
berwenang menentukan penggunaan jenis sarana 
pengumuman tersebut, apakah pihak pemohon, panitera 
atau ketua pengadilan karena jika pengumuman 
menggunakan media cetak atau media elektronik tentu akan 
memerlukan biaya, sedangkan dalam perkara permohonan 
ini tidak dibebankan panjar biaya perkara sebagaimana 
halnya yang berlaku dalam perkara perdata. 

Meskipun tidak ditentukan oleh Perma, namun lebih 
tepat bahwa ketua pengadilan yang menentukan mekanisme 
pengumuman yang harus dilakukan, dengan melihat nilai 
harta kekayaan dan bobot perkara tersebut. Jika hal itu di 
serahkan kepada pemohon (penyidik) dikhawatirkan 
penyidik akan memilih cara yang paling mudah dan murah, 
padahal nilai harta kekayaan yang dimohonkan 
penanganannya sangat besar sehingga mengandung risiko 
besar jika terjadi kekeliruan dalam proses pemeriksaannya. 

Ketua pengadilan dapat menentukan bahwa 
pengumuman harus dilakukan melalui media cetak atau 
elektronik berdasarkan nilai dan bobot harta kekayaan yang 
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dimohonkan penanganannya ke pengadilan. Beberapa hal 
yang dapat menjadi pertimbangan bagi ketua pengadilan 
untuk menentukan mekanisme pengumuman antara lain 
sebagai berikut: 

 1. harta kekayaan yang menjadi objek permohonan nilainya 
sangat besar; 

2. harta kekayaan yang menjadi objek permohonan berada 
di beberapa tempat dalam beberapa wilayah hukum 
pengadilan; 

3. harta kekayaan yang menjadi objek permohonan sifatnya 
sangat khusus sehingga memerlukan pengumuman yang 
lebih luas 

Dalam hal ketua pengadilan telah menentukan bahwa 
pengumuman harus dilakukan melalui media cetak atau 
media elektronik berdasarkan pertimbangan 3 hal di atas, 
maka perihal pembeban biaya cukup ditentukan antara 
panitera dengan pihak pemohon (penyidik). Artinya, 
panitera dapat memanggil pihak pemohon untuk 
membicarakan terkait dengan fasilitas pengumuman yang 
akan digunakan. 

Selain ditentukan oleh ketua pengadilan, pihak 
pemohon juga dapat meminta agar pengumuman dilakukan 
melalui media massa dengan harapan agar pengumuman 
tersebut dapat menjangkau secara lebih luas. Perlu diingat 
bahwa pada prinsipnya pengumuman bukan untuk 
kepentingan pemohon, melainkan sebagai upaya untuk 
melindungi kepentingan pihak yang merasa berhak atas 
harta kekayaan tersebut.  
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Jika mekanisme pengumuman tersebut hanya 
digantungkan pada kehendak pemohon, kemungkinan besar 
pemohon akan memilih mekanisme penempelan di papan 
pengumuman pengadilan saja dengan alasan tidak 
memerlukan biaya dan bagi pihak pemohon juga lebih 
diuntungkan jika permohonan tersebut tidak ada keberatan, 
sehingga lebih cepat prosesnya. Supaya ada keseimbangan 
antara kepentingan pemohon dan pihak-pihak lain yang 
merasa berkepentingan terhadap harta kekayaan tersebut, 
penentuan mekanisme pengumuman harus ditentukan oleh 
ketua pengadilan. 

Setelah panitera mendapatkan penetapan perintah 
pengumuman dari ketua pengadilan, ia segera menyiapkan 
lembar pengumuman dengan data-data yang diperlukan. 
Dalam hal ketua pengadilan dalam penetapannya 
memerintahkan agar pengumuman dilakukan dalam media 
cetak atau media elektronik, maka sebelum dilakukan 
pengumuman panitera memanggil penyidik untuk 
kepentingan pembayaran biaya pengumuman.  

Oleh karena tidak ditentukan secara khusus di dalam 
Perma 1/2013, maka untuk mekanisme pembayaran biaya 
pengumuman bisa dilakukan dengan beberapa alternatif 
sebagai berikut: 

1. Penyidik melakukan pembayaran melalui panitera 
pengadilan, artinya panitera pengadilan menyampaikan 
kebutuhan biaya pengumuman dan penyidik 
menyerahkan sejumlah biaya yang dibutuhkan; 
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2. Penyidik melakukan pembayaran langsung ke pihak 
media yang ditunjuk oleh pengadilan untuk melakukan 
pengumuman; 

3. Panitera menentukan biaya pengumuman termasuk 
untuk pengumuman setelah putusan jika diperlukan dan 
pihak penyidik menitipkan sejumlah uang seperti panjar 
biaya perkara, dengan ketentuan bahwa jika perkaranya 
telah selesai masih terdapat sisa tersebut harus 
dikembalikan kepada pihak penyidik. 

Perma 1/2013 tidak mengatur tentang mekanisme 
tersebut, namun dari tiga alternatif di atas, dengan 
menggunakan cara penitipan biaya seperti panjar perkara 
dipandang yang akan lebih memudahkan karena jika biaya 
pengumuman tersebut diperlukan juga setelah adanya 
putusan oleh hakim tunggal, panitera tidak perlu 
memanggil kembali penyidik. Dalam hal tidak ada 
keberatan, maka pengumuman dilakukan dua kali yaitu 
pada saat berkas permohonan dinyatakan lengkap sebelum 
penunjukan hakim tunggal dan setelah putusan yang 
dijatuhkan oleh hakim tunggal yang masing-masing jangka 
waktu pengumumannya adalah selama 30 hari kerja.  

Jika biaya pengumuman tidak diperhitungkan sampai 
dengan pengumuman setelah putusan dijatuhkan oleh 
hakim tunggal, maka dikhawatirkan penyidik tidak mau 
lagi dibebani untuk membayar biaya pengumuman jika 
permohonannya ditolak, padahal Perma 1/2013 tidak 
menyebutkan bahwa pengumuman hanya dilakukan jika 
permohonannya dikabulkan. Art inya, meskipun 
permohonan penyidik ditolak atau harta kekayaan 
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dinyatakan dikembalikan kepada yang berhak, proses 
pengumuman tetap wajib dilakukan. 

Jika ketua pengadilan dalam penetapan perintah 
pengumuman tahap pertama memerintahkan agar 
pengumuman dilakukan melalui media cetak atau media 
elektronik, maka pengumuman pada saat setelah putusan 
juga harus dilakukan melalui media cetak atau media 
eletronik. Oleh karena itu, supaya panitera tidak bolak balik 
memanggil penyidik untuk meminta biaya pengumuman, 
akan lebih efektif jika sejak awal biaya tersebut telah 
dititipkan di kepaniteraan, dengan ketentuan jika 
pengumuman pada tahap kedua ternyata tidak perlu 
dilakukan karena adanya keberatan, maka sisa uang yang 
dititipkan harus dikembalikan kepada penyidik. 

Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2013 hanya menentukan 
bahwa pengumuman dilakukan di papan pengumuman 
pengadilan dan/atau di media lainnya, hal ini sedikit 
berbeda dengan mekanisme pemanggilan umum dalam 
perkara perdata bagi tergugat yang tidak diketahui tempat 
tinggalnya.  

Ketentuan Pasal 390 ayat (3) HIR menyebutkan sebagai 
berikut: 

“Tentang orang-orang yang tidak diketahui tempat diam 
atau tinggalnya dan tentang orang-orang yang tidak 
dikenal, maka surat jurusita itu disampaikan pada bupati, 
yang dalam daerahnya terletak tempat tinggal penggugat 
dan dalam perkara pidana, yang dalam daerahnya hakim 
yang berhak berkedudukan. bupati itu memaklumkan surat 
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jurusita itu dengan menempelkannya pada pintu umum 
kamar persidangan dari hakim yang berhak itu.” 

Menurut ketentuan pasal di atas, pemanggilan 
tersebut dilakukan melalui bupati kemudian setelah 
mendapatkan cap dan tandatangan dari bupati, relass 
panggilan ditempelkan di pintu utama pengadilan. Model 
pemanggilan tersebut sampai saat ini masih dijalankan 
dalam perkara perdata, meskipun pemanggilan seperti itu 
dipandang sudah tidak efektif lagi di jaman seperti saat ini, 
namun karena formalitas keabsahan panggilan ditentukan 
menurut prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-
undang, maka mau tidak mau jurusita pengadilan masih 
tetap melakukan proses pemanggilan seperti itu. 

Dengan adanya sistem peradilan elektronik 
berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang 
Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara 
Elektronik, jika disepakati oleh para pihak, maka 
pemanggilan tidak perlu lagi disampaikan langsung ke 
tempat tinggal para pihak, melainkan disampaikan melalui 
alamat elektronik, namun sayangnya pemanggilan 
elektronik masih belum bisa digunakan terhadap pihak yang 
tidak diketahui tempat tinggalnya, padahal j ika 
dibandingkan dengan metode pemanggilan umum dalam 
Pasal 390 ayat (3) HIR masih lebih efektif menggunakan 
pengumuman di media sosial. 

Dalam praktiknya mayoritas panggilan yang 
dilakukan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 390 
ayat (3) HIR tidak tersampaikan kepada pihak tergugat, 
sehingga perkara tersebut berakhir dengan putusan tanpa 
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kehadiran tergugat (verstek). Lebih fatalnya lagi, kondisi 
tersebut bisa dimanfaatkan oleh orang-orang yang beritikad 
buruk agar perkaranya diputus tanpa kehadiran tergugat, 
dengan cara menyebutkan dalam surat gugatan bahwa 
domisili tergugat tidak diketahui, sehingga proses 
pemanggilan dilakukan menurut Pasal 390 ayat (3) HIR 
padahal sesungguhnya penggugat mengetahui domisili si 
tergugat.  

Hal seperti itu tentu tidak boleh terjadi dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan karena jika 
perkara tersebut sudah terlanjur diputuskan dan harta 
kekayaan telah menadi aset negara akan sulit untuk 
dikembalikan lagi, meskipun sarana untuk mengajukan 
gugatan oleh pihak-pihak yang beritikad baik tetap ada, 
namun prosesnya tidak akan semudah seperti yang 
dibayangkan. 

Menurut Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2013 pengumuman 
dilakukan dengan menempelkan lembar pengumuman di 
papan pengumuman pengadilan. Sebenarnya, mekanisme 
seperti itu juga dipandang tidak akan efektif karena hampir 
d i p a s t i k a n p e n g u m u m a n t e r s e b u t t i d a k a k a n 
terinformasikan ke khalayak secara luas, artinya pengumuan 
hanya akan memenuhi syarat formilnya saja, namun 
esensinya akan sangat sulit untuk diketahui oleh publik 
secara luas dengan alasan sebagai berikut: 

1. Orang yang datang ke pengadilan pada umumnya 
terbatas hanya orang-orang yang berperkara saja, 
sehingga pengumuman tersebut hanya mungkin 
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diketahui oleh orang-orang yang berperkara di 
pengadilan; 

2. Papan pengumuan pengadilan pada umumnya 
bertempat di dalam gedung pengadilan, sehingga akan 
sulit bagi orang secara umum untuk bisa melihat 
pengumuman tersebut tanpa masuk ke dalam gedung 
pengadilan. 

Atas dua alasan tersebut di atas, maka pengumuman 
dengan menggunakan media lainnya sebenarnya yang akan 
lebih efektif karena di jaman peradaban teknologi saat ini 
penyebaran informasi secara cepat dilakukan dengan 
menggunakan media elektronik, khususnya media sosial.  

Penggunaan media sosial sebenarnya banyak 
memberikan keuntungan, meskipun juga tidak dapat 
dipungkiri tentu ada juga kelemahannya. Pengadilan bisa 
membuka portal khusus di internet untuk melakukan 
pemanggilan dan pengumuman bagi pihak-pihak yang 
tidak diketahui tempat tinggalnya, termasuk untuk 
pengumuman dalam perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan. 

Penggunaan media sosial, selain penyebaran 
informasinya bisa dilakukan dengan sangat cepat juga 
hampir tidak membutuhkan biaya, namun oleh karena 
media sosial tidak mengenal batas yurisdiksi dan akan dapat 
terakses oleh semua kalangan, maka informasi tersebut akan 
menyebar hingga keseluruh dunia. 

Akan tetapi, oleh karena pengumuman dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan ini bertujuan 
untuk menyebarkan informasi kepada siapa saja yang 
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merasa berhak atas harta kekayaan tersebut, baik yang 
berdomisili di Indonesia maupun di luar negeri, maka tidak 
menjadi persoalan jika informasi tersebut menyebar hingga 
ke seluruh dunia karena kejahatan pencucian uang justru 
pada umumnya dilakukan secara lintas batas negara. 

Ketentuan Pasal 8 ayat (3) Perma 1/2013 berbunyi 
sebagai berikut:  

“Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja” 

Ketentuan pasal di atas sebenarnya kurang lengkap 
karena tidak disebutkan 30 hari kerja itu dari sejak kapan, 
apakah dari sejak lembar pengumuman tersebut di 
tandatangani ataukah sejak lembar pengumuman tersebut 
ditempelkan karena bukan tidak mungkin ada jeda waktu 
antara tanggal penandatangan lembar pengumuman dengan 
saat penempelannya, apalagi jika pengumuman tersebut 
dilakukan dengan menggunakan media cetak atau media 
elektronik, maka pasti akan ada jeda waktu yang cukup 
panjang antara tanggal penandatanganan pengumuman 
dengan tanggal dimulainya pengumuman. 

Jika jangka waktu 30 hari itu dihitung sejak 
penempelan pengumuman, di satu sisi akan memberikan 
jangka waktu yang riil, atau artinya benar-benar 
pengumuman itu terpasang selama 30 hari kerja, namun di 
sisi lain akan menimbulkan ketidakpastian karena sulit 
untuk membuktikan tindakan penempelan tersebut, 
sedangkan jika mengacu pada 30 hari kerja sejak lembar 
pengumuman ditandatangani, maka ada kemungkinan 
bahwa penempelannya tidak pada hari yang sama dengan 
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saat penandatanganan lembar pengumuman tersebut, 
namun secara penentuan batas akhir untuk mengajukan 
keberatan lebih memberikan kepastian karena mudah 
menghitungnya dari tanggal yang tertera di lembar tersebut. 

Kelemahan yang ada di Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2013 
telah diantisipasi oleh template lembar pengumuman 
sebagaimana dalam Lampiran Perma, yaitu dengan 
menyebutkan secara langsung tanggal akhir untuk 
mengajukan keberatan, hal itu lebih memberikan kepastian 
hukum, namun dengan catatan bahwa panitera harus 
konsekuen dengan menempelkan pengumuman tersebut 
pada tanggal yang sama dengan penandatangan lembar 
pengumuman karena penentuan batas waktu pengajuan 
keberatan tersebut dihitung sejak tanggal penandatangan 
lembar pengumuman. 

Setelah jangka waktu 30 hari kerja terlampaui dan 
tidak ada pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan 
tersebut, maka ketua pengadilan menunjuk hakim tunggal 
untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut. 
Artinya, pemeriksaan persidangan baru dapat dilakukan jika 
jangka waktu pengumuman telah terlewati. Pertanyaannya, 
apakah dengan tidak terpenuhinya jangka waktu 
pengumuman, misalnya sebelum habis 30 hari kerja ternyata 
ketua pengadilan telah menunjuk hakim untuk memeriksa 
perkaranya akan berdampak putusan perkara tersebut 
menjadi batal demi hukum? 

Hal ini hampir mirip dengan kewajiban mediasi dalam 
penyelesaian perkara perdata yang dilanggar, jika hakim 
tidak memberikan kesempatan kepada para pihak untuk 
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menempuh mediasi, sedangkan perkaranya telah diperiksa, 
maka meskipun tidak dinyatakan secara tegas dalam norma 
aturannya, sesungguhnya mengandung kebatalan karena 
melanggar hak para pihak untuk menempuh perdamaian, 
sedangkan proses perdamaian di awal persidangan menurut 
Pasal 130 HIR dan Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang 
Prosedur Mediasi di Pengadilan adalah bentuk kewajiban. 
Begitupun dalam mekanisme pengumuman dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan, sifatnya juga 
wajib karena itu akan menjadi hak bagi pihak yang merasa 
memiliki kepentingan atas harta kekayaan tersebut untuk 
mengajukan keberatan.  

Selain itu, proses pengumuman dengan jangka waktu 
yang telah ditentukan merupakan bentuk pelaksanaan asas 
imparsialitas dalam proses peradilan. Meskipun belum tentu 
ada pihak yang mengajukan keberatan, namun pengadilan 
harus seimbang dalam memberikan hak dan kewajiban 
kepada p ihak pemohon dan p ihak-p ihak yang 
berkemungkinan akan mengajukan keberatan. Artinya, jika 
pada akhirnya perkara tersebut disidangkan hanya atas 
kehadiran secara sepihak yaitu pihak pemohon saja, namun 
proses pengumuman dan pemberian kesempatan untuk 
diajukan keberatan telah dibuka secara luas. 

Orang tidak boleh kehilangan haknya untuk 
mengajukan keberatan akibat tidak tersedia kesempatan 
yang luas baginya dan jika kesempatan itu telah dibuka 
secara luas sesuai aturan yang berlaku, namun tidak ada 
pihak yang menggunakannya, maka prosedur selanjutnya 
dapat diterapkan dengan mekanisme pemeriksaan 
berdasarkan kehadiran pihak pemohon saja. 
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2. Pengumuman Setelah Putusan 
Perma 1/2013 mengenal dua jenis putusan yang 

masing-masing akibat hukumnya berbeda sebagai berikut: 

Pertama, putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal 
karena tidak ada keberatan pada saat pengumuman 
sebelum dilakukan pemeriksaan perkara. Terhadap 
putusan tersebut dapat diajukan keberatan dalam 
jangka waktu 30 hari kerja sejak putusan diucapkan; 

Kedua, putusan keberatan, baik yang diajukan pada saat 
pengumuman (tahap pertama) sebelum pemeriksaan 
perkara, maupun yang diajukan setelah putusan oleh 
hakim tunggal (pengumuman tahap kedua), maka 
putusan keberatan tersebut bersifat final dan mengikat 
atau tidak terbuka lagi upaya hukum terhadap 
putusan keberatan. 

Dalam hal pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal, 
putusan yang dijatuhkan wajib diumumkan. Hal tersebut 
sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perma 
1/2013 sebagai berikut: 

“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan 
pada papan pengumuman pengadilan negeri dan/atau media 
lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang 
merasa berhak atas harta kekayaan untuk mengajukan 
keberatan” 

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perma 
1/2013 menyebutkan sebagai berikut: 

“Terhadap putusan permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2), 
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pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan dapat 
mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri yang 
bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja setelah putusan pengadilan diucapkan” 

Berdasarkan dua ketentuan di atas dapat ditarik 
beberapa hal penting sebagai berikut: 

1. Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal terhadap 
permohonan penanganan harta kekayaan belum bersifat 
final karena masih dapat diajukan keberatan; 

2. Atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal, wajib 
diumumkan dalam tenggang waktu 30 hari kerja sejak 
putusan diucapkan; 

3. Pengumuman dilakukan dengan cara menempelkan di 
papan pengumuman pengadilan dan/atau memalui 
media lainnya; 

4. Jangka waktu pengumuman tersebut menjadi tenggang 
waktu pengajuan keberatan oleh pihak yang merasa 
berhak atas harta kekayaan yang menjadi objek dalam 
permohonan penanganan harta kekayaan; 

Pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat 
(3) Perma 1/2013 memiliki esensi yang sama dengan 
pemberitahuan putusan dalam perkara perdata, hanya 
perbedaaannya pada subjek dan tujuannya, j ika 
pemberitahuan putusan ditujukan kepada subjek tertentu 
yang menjadi pihak dalam perkara tersebut, maka 
pengumuman menurut Pasal 10 ayat (3) Perma 1/2013 tidak 
ditujukan kepada subjek tertentu, melainkan berlaku bagi 
siapa saja yang merasa berhak atas harta kekayaan tersebut, 
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sehingga konsekuensinya setiap orang atau korporasi boleh 
mengajukan keberatan atas putusan yang dijatuhkan dalam 
perkara permohonan harta kekayaan tersebut. 

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal atas 
perkara permohonan harta kekayaan tanpa adanya 
keberatan memiliki sedikit persamaan dengan putusan 
verstek dalam perkara perdata. Untuk melihat sedikit 
persamaan dan perbedaannya, khususnya pada saat 
diajukan perlawanan (verzet), maka perlu dilihat mekanisme 
pengajuan perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 129 
HIR sebagai berikut: 

(1) Tergugat, yang dihukum sedang ia tak hadir (verstek) 
dan tidak menerima putusan itu, dapat memajukan 
perlawanan atas keputusan itu. 

(2) Jika putusan itu diberitahukan kepada yang dikalahkan 
itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima dalam 
tempo empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika 
putusan itu tidak diberitahukan kepada yang dikalahkan 
itu sendiri, maka perlawanan itu dapat diterima sampai 
hari kedelapan sesudah peringatan yang tersebut pada 
Pasal 196, atau dalam hal tidak menghadap sesudah 
dipanggil dengan patut, sampai hari kedelapan sesudah 
dijalankan keputusan surat perintah kedua, yang 
tersebut pada Pasal 197. 

(3) Surat perlawanan itu dimasukkan dan diperiksa dengan 
cara yang biasa, yang diatur untuk perkara perdata. 

(4) Memajukan surat perlawanan kepada ketua pengadilan 
negeri menahan pekerjaan, menjalankan keputusan, 
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kecuali jika diperintahkan untuk menjalankan keputusan 
walaupun ada perlawanan (verzet). 

(5) Jika yang melawan (opposant), yang buat kedua kalinya 
dijatuhi putusan sedang ia tak hadir, meminta 
perlawanan lagi, maka perlawanan itu tidak dapat 
diterima. 

Dalam putusan verstek meskipun tergugatnya tidak 
hadir di persidangan, namun ada pihak yang didudukan 
sebagai tergugat, sedangkan dalam pemeriksaan 
permohonan tanpa adanya keberatan, benar-benar pihaknya 
hanya pemohon saja, tanpa ada pihak termohonnya, 
sehingga pada saat dijatuhkan putusan, maka putusan 
diumumkan  secara luas kepada publik tanpa terbatas pada 
subjek tertentu dan siapapun dapat mengajukan keberatan. 

Tidak dapat disangkal, meskipun telah ditegaskan di 
awal bahwa perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan ini berada dalam ruang lingkup hukum pidana 
karena mengacu kepada hukum acara pidana, namun proses 
pemeriksaannya hampir mirip dengan pemeriksaan perkara 
perdata, sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pada 
beberapa tahapan terpaksa harus menduplikasi proses 
hukum acara perdata ke dalam pemeriksaan perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan, hal itu terjadi 
karena Perma 1/2013 tidak secara rinci mengatur tetang 
semua tahapan pemeriksaannya dan hukum acara pidana 
(KUHAP) tidak mungkin diterapkan secara penuh bagi 
proses pemeriksaan permohonan penanganan harta 
kekayaan tersebut. 
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Pengumuman putusan sebagaimana diatur dalam 
Pasal 11 ayat (1) Perma 1/2013 selain menjadi tenggang 
waktu pengajuan keberatan juga menjadi ketentuan kapan 
putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Perma 1/2013 
telah mengatur secara khusus tentang mekanisme upaya 
hukum dan titimangsa kapan putusan tersebut dapat 
dieksekusi oleh jaksa. Menurut hukum acara pidana pada 
umumnya, suatu putusan dikatakan berkekuatan hukum 
tetap jika setelah jangka waktu 7 hari sejak putusan 
diucapkan atau diberitahukan kepada pihak yang tidak 
hadir saat pengucapan putusan dan atas putusan itu tidak 
diajukan banding, atau setelah 14 hari sejak putusan bebas/
lepas dari segala tuntutan hukum tidak diajukan kasasi. 

Sedangkan dalam perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan, putusan dianggap berkekuatan hukum 
tetap jika: 

1. Terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim tunggal 
tidak ada pihak yang mengajukan keberatan setelah 
jangka waktu 30 hari kerja berdasarkan masa waktu 
pengumuman. 

2. Putusan keberatan dengan sendirinya berkekuatan 
hukum tetap, baik keberatan saat sebelum adanya 
putusan, maupun keberatan setelah adanya putusan. 

D. AKIBAT HUKUM PENGUMUMAN TERHADAP PIHAK YANG 
MEMILIKI KEPENTINGAN TERHADAP HARTA KEKAYAAN 

Pengumuman yang dilakukan oleh panitera dalam 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan 
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mengandung akibat hukum bagi pihak pemohon, maupun 
pihak yang memiliki kepentingan terhadap harta kekayaan 
yang dimohonkan. Bagi pihak pemohon dengan 
terlewatinya batas waktu pengumuman sebagaimana diatur 
dalam Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2013 menjadikan perkara 
tersebut disidangkan dengan menggunakan hakim tunggal 
dan proses pemeriksaan hanya akan didasarkan pada dalil 
dan pembuktian pihak pemohon, sedangkan akibat hukum 
dari terlewatinya batas waktu pengumuman sebagaimana 
diatur dalam Pasal 11 ayat (1) Perma 1/2013 menimbulkan 
hak kepada pemohon (penyidik) untuk dapat mengajukan 
permohonan eksekusi kepada jaksa sebagai eksekutor dalam 
perkara pidana. 

Sedangkan akibat hukum bagi pihak yang 
berkepentingan terhadap harta kekayaan tersebut, sejak 
terlewatinya batas waktu pengumuman sebagaimana diatur 
dalam Pasal 11 ayat (1) Perma 1/2013, maka tertutup hak 
untuk mengajukan keberatan, sedangkan jika pihak yang 
merasa berhak atas harta kekayaan tersebut tetap akan 
memperjuangkan haknya, ia harus mengajukannya melalui 
prosedur gugatan perdata biasa. 

Ada perbedaan prosedur yang harus ditempuh oleh 
pihak-pihak berkepentingan jika menempuh gugatan biasa 
dibandingkan dengan mengajukan keberatan antara lain: 

1. Proses keberatan diperiksa menurut hukum acara yang 
diatur dalam Perma 1/2013 dan hukum acara pidana 
pada umumnya, sedangkan jika diajukan melalui 
gugatan biasa akan tunduk kepada hukum acara perdata 
secara penuh; 
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2. Proses keberatan terhadap permohonan harta kekayaan 
tidak bisa diajukan upaya hukum, baik banding, kasasi 
maupun PK, sedangkan dalam pengajuan gugatan 
perdata biasa terbuka semua upaya hukum, kecuali jika 
menggunakan mekanisme gugatan sederhana. 

Pertanyaannya, apakah boleh jika telah diputuskan 
dalam acara keberatan, kemudian ada pihak lain, selain dari 
yang mengajukan keberatan untuk menggugat ke 
pengadilan atas alasan bahwa harta kekayaan tersebut 
adalah miliknya? Memang ini akan menjadi persoalan yang 
pelik karena perkara permohonan harta kekayaan ini berada 
dalam ruang lingkup perkara pidana, sedangkan jika 
diajukan gugatan baru dalam perkara perdata. Apakah itu 
artinya nebis in idem meskipun dalam jenis acara 
pemeriksaanya berbeda?  

Meskipun diajukan ke dalam proses acara yang 
berbeda, sepanjang yang menjadi pengaju adalah pihak 
pemohon keberatan sebelumnya, maka pengadilan harus 
menyatakan itu nebis in idem. Akan tetapi, jika yang 
mengajukan ternyata pihak lain selain dari pemohon 
keberatan sebelumnya karena ia tidak pernah menjadi pihak 
dalam perkara tersebut, maka hal itu masih bisa untuk 
diakomodir dengan catatan tetap tunduk pada asas  
pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang, 
ya i tu s i penggugat wa j ib membukt ikan bahwa 
kepemilikannya atas harta tersebut tidak terkait dengan 
tindak pidana. 

Untuk tidak menimbulkan persoalan seperti halnya 
yang diuraikan di atas, pengumuman putusan sebagaimana 
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diatur dalam Pasal 10 ayat (2) jo Pasal 11 ayat (1) Perma 
1/2013 harus benar-benar dilakukan secara efektif dan 
informasi pengumuman tersebut harus dapat menjangkau 
hingga ke lapisan masyarakat secara luas agar tidak 
menimbulkan tuntutan-tuntutan baru dikemudian hari 
setelah harta kekayaan tersebut dinyatakan oleh hakim 
sebagai aset negara. 

Meskipun hampir dapat dipastikan bahwa pihak yang 
merasa berhak terhadap harta kekayaan tersebut tidak akan 
muncul untuk mengajukan keberatannya karena adanya 
kekhawatiran kemunculannya akan berdampak ia 
ditetapkan menjadi tersangka jika ia tidak mampu 
membuktikan harta kekayaan tersebut bukan merupakan 
hasil dari tindak pidana, namun norma hukum harus dibuat 
dengan sangat fleksibel dan dapat menjangkau pada setiap 
persoalan yang terjadi.  

383



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

384

Sudah barang tentu dalam setiap 
mekanisme baru akan ada kekosongan 
hukum yang terjadi dalam praktik, namun 
semua itu tidak boleh menghambat proses 
penyelenggraan peradilan yang adil dan 
tidak memihak. 
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BAGIAN 
KESEMBILAN  

PEMERIKSAAN SIDANG 
PENGADILAN 

A. PEMANGGILAN PENYIDIK KE PERSIDANGAN 
Pemeriksaan penanganan harta kekayaan diawali 

dengan pemanggilan penyidik pada jadwal persidangan 
yang telah ditentukan. Menurut ketentuan Pasal 9 ayat (2) 
Perma 1/2013 pemanggilan dilakukan oleh panitera. 
Mekanime pemanggilan tersebut merupakan bentuk 
pengecualian dari tata cara pemanggilan dalam perkara 
pidana pada umumnya karena meskipun menurut Pasal 24 
Perma 1/2013 permohonan penanganan harta kekayaan ini 
termasuk dalam perkara pidana, namun sifat dan 
karakternya berbeda dengan perkara pidana pada 
umumnya.  

Pasal 152 ayat (2) KUHAP beserta dengan 
penjelasannya menyebutkan sebagai berikut: 

385



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Pasal 152 ayat (2): 

“Hakim dalam menetapkan hari sidang sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1) memerintahkan kepada penuntut 
umum supaya memanggil terdakwa dan saksi untuk datang 
di sidang pengadilan.” 

Penjelasannya: 

“Pemanggilan terdakwa dan saksi dilakukan dengan surat 
panggilan oleh penuntut umum secara sah dan harus telah 
diterima oleh terdakwa dalam jangka waktu sekurang-
kurangnya tiga hari sebelum sidang dimulai.” 

Dalam perkara pidana pemanggilan dilakukan oleh 
penuntut umum, namun oleh karena perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan ini bersifat khusus dan secara 
karakteristik memiliki perbedaan dengan pemeriksaan 
perkara pidana pada umumnya, maka pemanggilan diatur 
secara tersendiri. Tahapan proses pemeriksaan pada perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan ini justru lebih 
mendekati proses pemeriksaan dalam perkara perdata 
karena relasi dan kedudukan para pihak lebih mirip dengan 
penggugat dan tergugat dalam perkara perdata. 

Penyidik dalam kedudukannya sebagai pemohon, 
bertindak untuk dan atas nama jabatannya sehingga 
pemanggilan ditujukan kepada institusi di mana termuat 
bernaungnya. Meskipun Perma 1/2013 tidak menentukan 
secara tegas mengenai tata cara syahnya pemanggilan, 
namun Pasal 24 Perma 1/2013 menyebutkan bahwa 
“ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana tetap berlaku 
sepanjang tidak diatur dalam peraturan ini.” Hal tersebut 
menujukan bahwa untuk mengetahui mengenai tata cara 
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dan tenggang waktu pemanggilan tetap mengacu kepada 
hukum acara pidana yang berlaku secara umum (KUHAP). 

Ketentuan Pasal 146 ayat (1) KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada 
terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan 
untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima 
oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari 
sebelum sidang dimulai.” 

Meskipun dalam pasal di atas disebutkan bahwa yang 
melakukan pemanggilan adalah penuntut umum, 
sedangkan dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan yang melakukan pemanggilan adalah panitera, 
namun kita tidak memiliki aturan lain yang dapat 
digunakan untuk menjadi dasar dalam penentuan jangka 
waktu pemanggilan selain dari ketentuan Pasal 146 ayat (1) 
KUHAP di atas karena tidak mungkin jangka waktu 
pemanggilan mengacu pada ketentuan Pasal 122 HIR. 

Frasa penuntut umum dalam pasal 146 ayat (1) 
KUHAP dalam pelaksanaan panggilan harus dimaknai 
sebagai panitera sepanjang terkait dengan pemanggilan 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan. Artinya, 
panitera harus menyampaikan surat panggilan kepada 
penyidik/pemohon keberatan untuk sidang selambat-
lambatnya tiga hari sebelum persidangan.  

Terdapat perbedaan antara tenggang waktu 
pemanggilan dalam Pasal 146 ayat (1) KUHAP dengan Pasal 
122 HIR, meskipun sama-sama menggunakan ketentuan 3 
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hari, perbedaannya terletak pada cara perhitungannya. Pasal 
122 HIR menentukan sebagai berikut: 

Ketika menentukan hari persidangan, ketua menimbang 
jarak antara tempat diam atau tempat tinggal kedua belah 
pihak dari tempat pengadilan negeri bersidang dan kecuali 
dalam hal perlu benar perkara itu dengan segera diperiksa, 
dan hal ini disebutkan dalam surat perintah, maka tempo 
antara hari pemanggilan kedua belah pihak dan hari 
persidangan tidak boleh kurang dari tiga hari kerja.” 

Dari ketentuan pasal di atas, kita dapat melihat  
perbedaan cara perhitungan tenggang waktu antara hukum 
acara perdata dengan hukum acara pidana sebagai berikut: 

1. Pasal 146 ayat (1) KUHAP menyebutkan: “selambat-
lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai” sedangkan 
dalam Pasal 122 HIR menyebutkan: “antara hari 
pemanggilan kedua belah pihak dan hari persidangan tidak 
boleh kurang dari tiga hari kerja” 

2. Pasal 146 ayat (1) menggunakan hari kalender, 
sedangkan Pasal 122 HIR menggunakan hari kerja; 

Untuk melaksanakan pemanggilan, panitera dapat 
menugaskan jurusita, meskipun terhadap pelaksanaan 
pemanggilan dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan ini tidak ada biaya panggilannya. Artinya, 
pengadilan harus membayar ongkos jalan bagi jurusita 
dengan honorarium perjalanan dinas karena tidak mungkin 
dalam perkara pidana membebankan biaya panggilan 
kepada para pihak. 
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Dengan adanya kewenangan baru dalam ruang 
lingkup perkara pidana yang mekanismenya mirip dengan 
pemeriksaan pada perkara perdata, negara seharusnya 
menyediakan pos anggaran tersendiri bagi pembayaran-
pembayaran dalam penanganan perkara tersebut karena 
terdapat beberapa perkara yang tidak bisa membebankan 
panjar biaya perkara padahal memerlukan biaya 
pemanggilan terhadap beberapa perkara, antara lain sebagai 
berikut: 

1. Perkara praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 
KUHAP 

2. Perkara permohonan ganti kerugian sebagaimana diatur 
dalam Pasal 95 KUHAP yang tidak diajukan melalui 
gugatan perdata; 

3. Perkara permohonan penanganan harta kekayaan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 
Tahun 2010 jo Perma 1/2013 

Kehadiran penyidik di persidangan bersifat wajib 
karena pada dasarnya penyidiklah yang memiliki 
kepentingan terhadap perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan tersebut. Ketidakhadiran penyidik akan 
menimbulkan permohonan tersebut menjadi gugur.  

Sebenarnya tidak diatur secara tegas dalam Perma 
1/2013 tentang akibat hukum jika penyidik tidak hadir 
setelah dilakukan pemanggilan oleh panitera. Namun 
kembali kepada asas pemeriksaan permohonan atas 
kehadiran penyidik, maka ketidakhadiran penyidik menjadi 
alasan gugurannya permohonan tersebut. Selain itu, 
ketentuan Pasal 19 ayat (1) Perma 1/2013 bahwa jika 
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pemohon keberatan tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka 
permohonan keberatannya menjadi gugur, sehingga cukup 
proporsional jika penyidik tidak hadir dalam persidangan 
tanpa adanya keberatan juga perlakuannya sama, yaitu 
permohonan dinayatakan gugur. 

Namun, j ika terdapat keberatan, maka atas 
ketidakhadiran penyidik, hakim tidak dapat menjatuhkan 
putusan gugur karena dalam tahap keberatan, pihak 
pemohon keberatan juga memiliki kepentingan terhadap 
berjalannya perkara tersebut, sehingga meskipun penyidik 
tidak hadir, perkara dapat dilanjutkan tanpa kehadiran 
penyidik, namun sebelum itu terjadi, panggilan harus 
disampaikan terlebih dahulu kepada atasan penyidik, dan 
setelah itu dilakukan, jika penyidik tetap tidak hadir di 
persidangan, baru pemeriksaan bisa dilanjutkan. 

Apakah permohonan yang dinyatakan gugur akibat 
penyidik tidak hadir dipersidangan dapat diajukan kembali?  
Apakah jika perkara tersebut diajukan kembali tidak nebis in 
idem? Asas nebis in idem pada prinsipnya mengatur bahwa 
suatu sengketa yang telah diputuskan oleh pengadilan tidak 
dapat diajukan kembali. Artinya, terhadap sebuah persoalan 
hukum yang sama tidak boleh diadili dua kali atau lebih 
karena hal tersebut akan bertentangan dengan asas 
kepastian hukum.  

Namun, jika suatu perkara yang diajukan ke 
pengadilan diputuskan tanpa diadili persoalan pokoknya, 
maka sengketa tersebut masih dapat untuk diajukan 
kembali. Misalnya, dalam sengketa perdata dinyatakan 
bahwa gugatan tidak dapat diterima dengan alasan kurang 
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pihak, atas putusan tersebut pihak penggugat dapat 
mengajukan kembali gugatannya dengan memasukan pihak 
yang kurang, begitu pun dalam perkara pidana, jika 
dakwaan dinyatakan batal sedangkan perbuatan pidannya 
belum sempat diadili, maka penuntut umum dapat 
memperbaiki dakwaannya lalu mengajukan kembali dengan 
dakwaan yang baru. 

Oleh karena perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan ini berada dalam ruang lingkup penegakan 
hukum pidana yang nota bene sebagai bagian dari hukum 
publik, maka jika penyidik tidak hadir pada pemanggilan 
pertama, panitera atas perintah hakim pemeriksa perkara 
s e g e r a m e l a k u k a n p e m a n g g i l a n u l a n g d e n g a n 
menembuskan kepada atasan penyidik yang bersangkutan.  

Hal tersebut perlu dilakukan karena pengajuan 
penanganan harta kekayaan tersebut merupakan bagian dari 
tanggung jawab tugas jabatannya sebagai penyidik, 
sehingga tidak boleh digantungkan kepada kehendak 
pribadi si penyidik karena jika penyidik tidak mau hadir, 
hakim dapat meminta kehadiran dari atasan penyidiknya 
langsung, baru setelah itu juga tidak dapat dilakukan hakim 
dapat memutuskan bahwa permohoannya gugur. 

Persolan yang akan dihadapi jika penyidik tidak hadir 
pada pemanggilan pertama adalah terkait dengan jangka 
waktu pemeriksaan yang ditentukan oleh Perma 1/2013 
yaitu hanya 7 hari kerja yang perhitungannya didasarkan 
pada hari persidangan pertama.  

Memang akan sulit jika dimaknai bahwa hari 
persidangan pertama itu adalah sejak jadwal persidangan 
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yang ditentukan dalam relass panggilan karena baik para 
pihak hadir ataupun tidak, otomatis sudah dianggap 
persidangannya digelar, kecuali jika hari sidang pertama itu 
dimaknai pada saat penyidik hadir dipersidangan, artinya 
pengertian hari sidang pertama adalah sidang pada saat 
pembacaan permohonan. Kendalanya adalah, pengertian 
seperti itu akan bertentangan dengan berita acara 
persidangan yang akan selalu dibuat oleh panitera 
pengganti, terlepas apakah si penyidik hadir atau tidak 
karena penundaan sidang juga merupakan persidangan 
yang dicatat dalam berita acara persidangan. 

Dari berbagai kemungkinan dan argumentasi di atas, 
maka yang dipandang lebih logis dan adil adalah pada saat 
persidangan pertama penyidik tidak hadir, yaitu pada hari 
itu juga panitera harus membuat surat panggilan lagi dan 
langsung ditembuskan kepada atasan si penyidik, dan jika 
untuk panggilan kedua juga ternyata ia tidak hadir, maka 
hakim dapat menyatakan permohonannya gugur dengan 
sebuah penetapan.  

Perma sendiri tidak memberikan aturan apakah 
penguguran permohonan itu harus dengan putusan atau 
penetapan. Dalam perkara perdata, baik untuk perkara 
verstek maupun gugur dijatuhkan melalui putusan, namun 
jika dilihat dari esensinya, pernyataan gugur atas 
ketidakhadiran penyidik di persidangan, sesungguhnya 
hakim tidak melakukan pemeriksaan apa-apa, sehingga 
lebih tepat jika pernyataan gugur tersebut dinyatakan 
melalui sebuah penetapan agar tidak membingungkan pihak 
penyidik, jika suatu saat permohonan tersebut akan diajukan 
lagi karena jika dijatuhkan melalui putusan, khawatir 
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ditafsirkan oleh penyidik bahwa perkara tersebut tidak 
dapat diajukan kembali. 

Permohonan yang dinyatakan gugur akibat pihak 
pemohon tidak hadir, dapat diajukan kembali karena 
persoalan pokok dalam perkara tersebut belum diadili. Akan 
tetapi, akan timbul kesulitan bagi hakim apabila pemohon 
pernah hadir pada persidangan pertama kemudian tidak 
hadir, apakah perlakuannya sama seperti dalam perkara 
perdata, putusan dijatuhkan secara contradiktoir dengan hak 
bagi pihak pemohon untuk mengajukan banding. Seperti 
telah diuraikan di atas bahwa dalam pemeriksaan perkara 
permohonan ini tidak serta merta dapat menggunakan 
hukum acara perdata, sehingga hakim akan menemukan 
banyak tantangan ketika kondisi-kondisi dalam perkara 
perdata muncul pada saat melakukan pemeriksaan terhadap 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini. 

Dalam hal penyidik tidak hadir atas panggilan sidang 
sebagaimana diatur dalam Pasal 9 ayat (1) Perma 1/2013 
berkas permohonan tidak dapat dikembalikan seperti halnya 
pengembalian berkas sebagaimana menurut Pasal 4 ayat (4) 
Perma 1/2013 sebagai akibat penyidik belum melengkapi 
permohonan dalam jangka waktu yang ditentukan karena 
setelah permohonan dinyatakan lengkap dan ketua 
pengadilan menunjuk hakim tunggal, maka perkara 
permohonan tersebut telah dicatat dalam register 
pengadilan, sehingga jika dikembalikan akan menimbulkan 
persoalan pada administrasi pengadilan. Sikap yang paling 
tepat adalah tetap diputuskan dengan menyatakan bahwa 
permohonan tidak dapat diterima sehingga perkara tersebut 
secara administrasi selasai, terlepas nanti penyidik akan 

393



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

memasukannya kembali, maka akan diberikan nomor 
perkara yang baru.  

Permohonan penanganan harta kekayaan bukanlah 
perkara perdata, melainkan perkara pidana, sedangkan 
dalam perkara pidana tidak dikenal istilah dakwaan gugur, 
yang ada adalah dakwaan batal demi hukum atau 
penuntutan tidak dapat diterima. Namun, dalam Pasal 19 
ayat (1) Perma 1/2013 mengatur tentang pernyataan gugur 
atas ketidakhadiran pihak pemohon keberatan di 
persidangan, sehingga dengan mendasarkan pada ketentuan 
tersebut, maka dalam hal ketidakhadiran penyidik 
dipersidangan tanpa adanya keberatan juga bisa diterapkan 
sikap yang sama oleh hakim. 

Persoalan lainnya adalah ketika ternyata putusan 
hakim menolak permohonan yang disidangkan tanpa 
adanya keberatan, apakah pemohon yang dalam hal ini 
penyidik memiliki hak untuk mengajukan keberatan? atau 
paling tidak apa upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
penyidik? Perma 1/2013 tidak mengatur tentang hal itu, 
sehingga terpaksa harus membuat beberapa kemungkinan 
yang dipandang paling logis ketika hal itu benar-benar 
terjadi berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
ada.  

Pada prinsipnya, mekanisme yang dibuat tidak boleh 
merusak tatanan hukum acara pidana yang ada dan jangan 
sampai merugikan kepentingan para pihak yang berperkara. 
Asas keadilan dan keseimbangan dalam memperlakukan 
para pihak harus menjadi pegangan bagi pengadilan pada 
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saat pengadilan harus menentukan sikap terhadap persoalan 
yang tidak diatur dalam hukum acara.  

Sudah barang tentu dalam setiap mekanisme baru 
akan ada kekosongan hukum, namun semua itu tidak boleh 
menghambat proses penyelenggraan peradilan yang 
imparsial, adil dan tidak memihak. Prinsip kehadiran 
penyidik dalam pemeriksaan permohonan penanganan 
harta kekayaan ini didasarkan pada kepentingan penyidik 
sebagai pihak pemohon dan penyidik berkewajiban untuk 
membuktikan harta kekayaan tersebut diduga kuat 
merupakan hasil dari tindak pidana agar hakim mendapat 
keyakinan pada saat menentukan status harta kekayaan 
tersebut, apakah menjadi aset negara atau dikembalikan 
kepada yang berhak.  

Penentuan status harta kekayaan tersebut tidak boleh 
hanya didasarkan pada argumentasi bahwa sebelumnya 
telah dilakukan penyitaan dan orang yang diduga sebagai 
pelaku tindak pidana tidak ditemukan. Bahkan, hakim harus 
berpikir sebaliknya, oleh karena orang yang semestinya 
menjadi tersangka atau yang memiliki kaitan dengan harta 
kekayaan tersebut tidak ada, maka penentuannya harus 
lebih hati-hati, sebab putusan yang dijatuhkan hanya 
bersandar pada dalil dan pembuktian sepihak. 

Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 dibuat untuk 
menjadi sarana bagi penyelesaian status harta kekayaan 
yang diduga sebagai hasil tindak pidana dan si pemiliknya 
di perkirakan tidak akan hadir untuk mengurus harta 
kekayaan tersebut karena jika ia hadir, itu sama artinya 
dengan menyerahkan diri. Bagi si pelaku kejahatan mungkin 
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akan merelakan harta tersebut disita oleh penyidik daripada 
dirinya harus tertangkap.  

Jika tidak ada pengaturan dalam Pasal 67 ayat (2) UU 
Nomor 8 Tahun 2010, maka harta kekayaan tersebut akan 
terbengkalai selamanya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, 
Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 2010 membuka saluran 
bagi penyelesaian status harta kekayaan melalui putusan 
pengadilan. Kehadiran lembaga penyelesaian bagi status 
harta kekayaan yang diduga sebagai hasil tindak pidana 
memiliki keuntungan dan kerugian bagi prinsip penegakan 
hukum, sebagai berikut: 

• Dari sudut pandang keuntungan; harta kekayaan tersebut 
dapat ditentukan statusnya apakah dikembalikan kepada 
yang berhak atau menjadi aset negara. Artinya, dapat 
dimanfaatkan oleh negara untuk kepentingan masyarakat 
pada umumnya. Selain itu, dapat memberikan kepastian 
hukum bagi proses yang sedang berjalan; 

• Dari sudut pandang kerugian; proses pemeriksaan atas 
keterkaitan harta kekayaan tersebut dengan tindak 
pidana yang sedang dilakukan penyidikan hanya 
didasarkan pada apa yang diajukan dan disampaikan 
oleh pihak penyidik. Artinya, hakim hanya dapat 
membangun keyakinan dari argumentasi sepihak, 
sehingga masih dimungkinkan adanya kekeliruan pada 
saat menentukan status harta kekayaan tersebut karena 
tindak pidana yang menjadi asal usul harta kekayaannya 
belum dibuktikan oleh sebuah putusan pengadilan yang 
berkekuatan hukum tetap. 
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Hampir semua penegakan hukum terhadap tindak 
pidana pencucian uang yang proses penanganannya tidak 
bersamaan dengan tindak pidana pokoknya (predicate crime) 
selalu menghadapi persoalan tersebut, sehingga peran 
kehati-hatian hakim yang akan menentukan dengan 
melakukan pemeriksaan secara teliti terhadap setiap bukti-
bukti yang diajukan. Hakim tidak boleh gampang meyakini 
bahwa apa yang disodorkan oleh pihak penyidik itu benar, 
namun harus melakukan penggalian secara mendalam atas 
segala hal yang mungkin terkait dengan persoalan tersebut. 

B. PEMBACAAN PERMOHONAN 
Pada persidangan pertama, penyidik membacakan 

permohonan di hadapan hakim. Permohonan berisi alasan 
dan argumentasi pengajuan permohonan (posita) dan 
tuntutan yang diminta kepada hakim (petitum). Meskipun 
pada prinsipnya hakim telah menerima surat permohonan 
tersebut pada saat dirinya ditunjuk sebagai pemeriksa 
perkara, namun tahapan pembacaan permohonan tetap 
wajib dilakukan sebagai bentuk formal penyampaikan apa 
yang dimohonkan oleh pihak pemohon.  

Pada prinsipnya apa yang dimohonkan ke hadapan 
hakim harus disampaikan di dalam persidangan karena 
semua itu akan dicatat dalam berita acara persidangan. 
Pernyataan yang disampaikan di luar persidangan dianggap 
bukan bagian dari proses persidangan, kecuali kemudian 
pernyataan tersebut secara tegas dinyatakan kembali di 
persidangan. 
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Semua itu menjadi hal penting karena persidangan 
adalah tata cara formal yang akan menentukan suatu 
tahapan atau proses berperkara itu sah atau tidak. Dalam 
persidangan tanpa adanya keberatan atau pada saat 
pemeriksaan keberatan sebelum adanya putusan, 
permohonan dibacakan dalam persidangan pertama 
sebelum masuk kepada tahap pembuktian.  

Pertanyaannya adalah, jika setelah diputuskan oleh 
hakim tunggal terdapat keberatan, apakah permohonan 
penyidik perlu dibacakan lagi? Oleh karena permohonan 
tersebut pada prinsipnya sudah pernah dibacakan, diperiksa 
dan bahkan telah diputuskan, maka permohonan tersebut 
tidak perlu dibacakan lagi dalam persidangan keberatan, 
melainkan pihak pemohon keberatan yang harus 
membacakan keberatannya. 

Ketentuan Pasal 13 Perma 1/2013 menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Hakim memerintahkan pemohon keberatan untuk 
membacakan keberatan terhadap putusan permohonan 
penanganan harta kekayaan”  

Jika disimak dari ketentuan pasal di atas, maka acara 
keberatan hampir mirip dengan perkara perlawanan (verzet) 
terhadap putusan tanpa kehadiran tergugat (verstek) dalam 
perkara perdata, perbedaannya adalah dalam acara verstek 
ketika diajukan perlawanan, eksistensi putusan verstek 
tersebut menjadi hilang, artinya perkara dibuka kembali 
seakan-akan tidak pernah ada putusan, sedangkan dalam 
perkara keberatan terhadap permohonan penanganan harta 
kekayaan, eksistensi putusan sebelumnya tetap ada. Hal itu 
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dapat dilihat dari ketentuan Pasal 19 Perma 1/2013 yang 
berbunyi sebagai berikut: 

“(1) Dalam hal pemohon keberatan tidak menghadiri 
sendiri persidangan hakim menyatakan keberatan 
tersebut gugur dan putusan yang dimohonkan 
keberatan tersebut tetap berlaku” 

“(2) Dalam hal pemohon keberatan tidak mengajukan 
alasan-alasan dan/atau tanpa disertai alat-alat bukti 
yang cukup hakim menolak keberatan tersebut dan 
putusan yang dimohonkan keberatan tetap berlaku” 

Dua ketentuan pasal di atas menunjukan bahwa 
eksistensi putusan yang dijatuhkan tanpa ada keberatan 
tetap ada. Selain itu, Perma tidak menyebutkan bahwa 
pemeriksaan harus dibuka dari awal lagi. Artinya, apakah 
pemohon (penyidik) harus mengajukan kembali bukti-
buktinya di persidangan keberatan? Menurut ketentuan 
Pasal 14 Perma 1/2013 pemohon keberatan yang wajib 
untuk menyampikan bukti-buktinya, bahkan berdasarkan 
Pasal 16 Perma 1/2013 pemohon keberatan wajib 
membuktikan asal-usul bahwa harta kekayaan yang 
diajukan permohonan penanganan harta kekayaan tersebut 
bukan merupakan hasil tindak pidana.  

Berdasarkan ketentuan di atas, maka penyidik tidak 
perlu mengajukan kembali bukti-buktinya karena semua 
sudah tercantum dalam putusan, pemohon keberatan 
tinggal membaca di dalam putusan apa saja yang menjadi 
bukti-bukti dari pihak penyidik, kecuali jika penyidik 
bermaksud untuk mengajukan bukti-bukti tambahan yang 
belum diajukan pada persidangan sebelumnya.  
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Selian itu, pada pemeriksaan keberatan setelah adanya 
putusan, pemeriksaan didasarkan pada dalil dan bukti-bukti 
dari pihak pemohon keberatan, sehingga penyidik tetap 
berhak untuk menyampaikan jawabannya terhadap dalil-
dalil yang diajukan pihak pemohon keberatan. 

Ketentuan Pasal 16 Perma 1/2013 tersebut menjadi 
bukti bahwa permohonan penanganan harta kekayaan 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penanganan 
tindak pidana pencucian uang karena esensi Pasal 16 Perma 
1/2013 merupakan prinsip dari pembalikan beban 
pembuktian yang diatur dalam Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberatasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang. 

C. JAWAB JINAWAB 
Dalam acara pemeriksaan keberatan, prosesnya 

hampir mirip dengan persidangan gugatan dalam perkara 
perdata, sehingga mekanisme dan tahapan yang dilakukan 
seperti pemeriksaan perkara gugatan karena relasi dan 
kedudukan kedua belah pihak sama seperti penggugat dan 
tergugat.  

Setelah keberatan diajukan, maka selanjutnya pihak 
penyidik diberi kesempatan untuk menjawab apa yang 
menjadi pokok keberatan. Perma 1/2013 memang tindak 
mengatur tentang hal itu, namun proses persidangan harus 
senantiasa mengedepankan asas audi et alteram partem yaitu 
mendengar kedua belah pihak secara seimbang yang 
praktiknya dilakukan dalam tahapan jawab jinawab.  
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Para pihak yang berperkara diberi kesempatan yang 
seluas-luasnya untuk saling menyampaikan dalil dan 
argumentasi berdasarkan sudut pandang masing-masing. 
Kesempatan terakhir untuk menyampaikan pendapat 
berada di posisi termohon, yang mana dalam perkara 
perdata kesempatan terakhir ada pada pihak tergugat.  

Dalam perkara keberatan atas permohonan 
penanganan harta kekayaan ini tidak begitu jelas siapa yang 
posisinya sebagai penggugat dan siapa yang berkedudukan 
seperti tergugat? Di satu sisi, penyidik adalah pihak yang 
mengajukan perkara, sehingga dipandang sebagai yang 
memiliki kepentingan atas pengajuan permohonan tersebut, 
sedangkan di sisi lain pihak yang mengajukan keberatan 
juga dipandang sebagai yang memiliki kepentingan atas 
diajukannya keberatan. 

Dilihat dari proses pengajuan permohonan secara 
utuh, maka penyidik sebagai pemohon awal dan posisinya 
harus didudukan selayaknya penggugat, sedangkan 
pemohon keberatan layaknya sebagai tergugat, meskipun ia 
muncul dalam kaitannya untuk memperjuangkan 
kepentingannya sendiri, sehingga pihak yang harus 
diberikan kesempatan terakhir dalam menyampaikan 
pendapat adalah pemohon keberatan. Namun, dalam 
perkara keberatan setelah adanya putusan, posisinya 
menjadi berbalik, yang seharusnya diberikan hak terakhir 
dalam jawab jinawab adalah penyidik karena pemohon 
keberatan posisinya seakan menjadi penggugat dan 
penyidik sebagai tergugatnya (termohon keberatan). 
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Lalu apakah dalam pers idangan keberatan 
penanganan harta kekayaan ini pihak yang berperkara dapat 
mengajukan eksepsi? Jika itu diperbolehkan, maka hukum 
acara apa yang digunakan? Apakah menggunakan prosedur 
eksepsi seperti dalam perkara pidana yang diatur dalam 
ketentuan Pasal 156 KUHAP atau menggunakan prosedur 
seperti perkara perdata yang diatur dalam Pasal 134 dan 136 
HIR?  

Penggunaan Pasal 156 KUHAP dirasa kurang tepat 
karena menyangkut kompetensi pengadilan dalam 
mengadili tindak pidana berdasarkan asas locus delicti 
berdasarkan syarat formil dan materiil dari dakwaan. 
Sebenarnya secara substansi lebih memungkinkan 
menggunakan ketentuan hukum acara perdata karena 
alasan-alasan yang mungkin muncul dalam eksepsi akan 
mirip dengan alasan eksepsi dalam perkara perdata, 
meskipun dalam persidangan perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan ini tidak bisa serta merta 
menggunakan ketentuan HIR karena bukan termasuk 
perkara perdata. 

 Sebelum menentukan apa yang dapat menjadi solusi 
terhadap persoalan tersebut, perlu dibahas terlebih dahulu 
tentang  beberapa hal sebagai berikut: 

1. Apakah perlu membuka ruang eksepsi dalam perkara 
penanganan harta kekayaan? 

2. Jika perlu, pihak mana yang berhak untuk mengajukan 
eksepsi, apakah pihak penyidik ataukah pihak pemohon 
keberatan? 
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3. Dalam hal diperbolehkan untuk eksepsi, hukum acara 
mana yang akan digunakan? 

Untuk menjawab pertanyaan yang pertama, perlu kita 
kembali kepada esensi dari permohonan penanganan harta 
kekayaan yang tidak lain sebagai tindak lanjut dari adanya 
aset yang disita oleh pihak penyidik berdasarkan 
penghentian sementara transaksi oleh penyedia jasa 
keuangan atas permintaan PPATK. Permohonan tersebut 
secara pokok perkara hanya mengandung dua 
kemungkinan, yaitu menjadi aset negara atau dikembalikan 
kepada yang berhak. Selain itu, pemeriksaan oleh hakim 
hanya didasarkan pada bukti-bukti pada tahap penyidikan 
tentang apakah benar ada dugaan yang kuat bahwa harta 
kekayaan tersebut merupakan hasil dari tindak pidana atau 
tidak.  

Oleh karena itu, pada prinsipnya tidak diperlukan 
adanya ruang untuk mengajukan eksepsi, terlebih lagi 
bahwa sebelum perkara itu diperiksa oleh hakim ada 
tahapan pemeriksaan pendahuluan terhadap persyaratan 
kelengkapan berkas oleh ketua pengadilan, sehingga pada 
tahapan itu jika permohonan tersebut mengandung 
kekurangan atau kesalahan formal, misalnya salah 
mengajukan permohoan bukan ke pengadilan di wilayah 
hukum harta kekayaan tersebut berada, maka berkas 
permohonan penyidik akan dikembalikan. 

Penggunaan kata “pada prinsipnya” pada paragraf di 
atas mengandung arti bahwa dalam hal-hal tertentu tetap 
masih dimungkinkan adanya eksepsi jika pengajuan 
permohonan tersebut tidak dilakukan di pengadilan 
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sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 7 
Perma 1/2013, maka pihak pemohon keberatan yang dapat 
mengajukan eksepsi, meskipun hal seperti itu hampir tidak 
mungkin terjadi karena cukup mudah untuk menentukan 
kekeliruannya.   

Jika kemungkinan itu terjadi, maka hakim terpaksa 
harus menggunakan prinsip yang ada dalam hukum acara 
perdata, meskipun tidak bisa mengambil secara bulat 
ketentuan dalam HIR atau RBg. Hakim hanya bisa 
mengambil substansi normanya saja tanpa harus 
menyebutkan bahwa ketentuan tersebut berasal dari hukum 
acara perdata karena dalam hal suatu perkara tidak diatur 
secara tegas, pendapat hakim dalam putusan akan menjadi 
hukum yang dapat digunakan sebagai aturan pelengkapnya. 
Cukup hakim mendasarkan pada pertimbangan bahwa 
alasan eksepsi tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 5 
dan Pasal 7 Perma 1/2013. 

Oleh karena persoalan yang dapat menjadi alasan 
diajukan eksepsi adalah terkait dengan pengajuan 
permohonan, meskipun itu sangat kecil kemungkinan 
adanya kesalahan pengajuan permohonan setelah dilakukan 
penelaahan oleh ketua pengadilan, maka yang berhak untuk 
mengajukan keberatan adalah pihak pemohon keberatan. 
Lalu di mana kepentingan yang dirugikan bagi pemohon 
keberatan jika memang permohonan diajukan ke pengadilan 
yang salah? Dalam hal permohonan penanganan harta 
kekayaan tidak diajukan di tempat harta kekayaan itu 
berada, maka dimungkinkan akan merugikan kepentingan 
pemohon keberatan, misalnya karena pemohon keberatan 
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akan lebih mudah atau lebih dekat untuk datang menghadiri 
sidang di pengadilan tempat harta kekayaan itu berada. 

Pengajuan eksepsi (meskipun kecil kemungkinannya) 
masih dipandang relevan jika diajukan pada saat keberatan 
sebelum adanya putusan karena perkaranya benar-benar 
baru diperiksa, sedangkan untuk keberatan setelah 
diputuskan oleh hakim tunggal, maka eksepsi menjadi tidak 
relevan lagi karena perkara tersebut sudah diperiksa dan 
diadili sebelumnya. Artinya, jika kemudian hakim pada 
tingkat keberatan menyatakan pengadilan tidak berwenang 
maka akan menimbulkan kerumitan dalam tertib hukum 
acara. Selain itu, dalam hukum acara perdata pengajuan 
eksepsi, kecuali yang bersifat absolut hanya dapat diajukan 
di awal persidangan karena jika diajukan setelah proses 
pemeriksaan berjalan akan menimbulkan kerugian bagi 
pihak pemohon. 

D. PEMBUKTIAN 
Pembuktian merupakan tahapan terpenting dalam 

sebuah proses peradilan karena kesimpulan akhir tentang 
suatu perkara akan ditentukan berdasarkan bagaimana 
suatu pembuktian dilakukan dan apa yang didapatkan dari 
hasil pembuktian. Jika bukti-bukti yang diperoleh dapat 
memberikan keyakinan bagi hakim tentang kebenaran 
sebuah peristiwa secara akurat, maka putusan yang 
dijatuhkan hakim pun akan mencerminkan sebuah 
kebenaran yang akurat dan pada akhirnya dapat 
memberikan rasa keadilan bagi para pihak.  
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Namun, jika apa yang dihasilkan dari proses 
pembuktian bersifat sumir dan menimbulkan keraguan bagi 
hakim, maka putusan yang dijatuhkan juga bisa menjadi 
sumir, bahkan dalam perkara pidana pokok jika dari proses 
pembuktian masih menyisakan keraguan, hakim tidak boleh 
menjatuhkan putusan dalam bentuk pemidanaan. 

Oleh karena peranan pembuktian sangat menentukan 
terhadap hasil akhir dari sebuah persidangan, maka 
mekanime dalam proses pembuktian juga harus dijalankan 
berdasarkan tahapan dan prosedur yang ditentukan 
undang-undang karena sebuah keadilan substantif hanya 
dapat diperoleh melalui tahapan dan proses yang benar 
sesuai yang telah ditentukan oleh undang-undang. Hakim 
tidak dapat seenaknya mengambil alat bukti untuk dasar 
sebuah putusan yang dijatuhkan tanpa mengikuti rambu-
rambu yang telah ditentukan. 

Menurut Yahya Harahap proses pembuktian ditinjau 
dari segi hukum acara pidana memiliki dua peranan sebagai 
berikut:  72

• Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam 
usaha mencari dan mempertahankan kebenaran. Baik 
hakim penuntut umum, terdakwa atau penasihat hukum, 
semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian alat 
bukti tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. 
Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu 
yang dianggapnya benar di luar ketentuan yang telah 

 Yahya Harahap, Pembahasan, Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan 72

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, Sinar Grafika, Jakarta, 
Edisi Kedua, 2000, hlm. 273-274
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digariskan undang-undang. Terutama bagi majelis hakim, 
harus benar-benar sadar dan cermat menilai dan 
mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang 
ditemukan selama pemeriksaan persidangan. Jika majelis 
hakim hendak meletakan kebenaran yang ditemukan 
dengan cara dan dengan kekuatan pembuktian yang 
melekat pada setiap alat bukti yang ditemukan. Kalau 
tidak demikian, bisa saja orang yang jahat lepas dan 
orang yang tidak bersalah mendapat ganjaran hukuman. 

• Sehubungan dengan pengertian di atas, majelis hakim 
dalam mencari dan meletakan kebenaran yang akan 
dijatuhkan dalam putusan harus berdasarkan alat-alat 
bukti yang telah ditentukan udang-undang secara 
limitatif sebagaimana yang disebut dalam Pasal 184 
KUHAP. 

Abdul Manan memberikan definisi tentang 
pembuktian sebagai upaya para pihak yang berperkara 
untuk meyakinkan hakim akan kebenaran suatu peristiwa 
atau kejadian yang diajukan oleh para pihak yang 
bersengketa dengan alat-alat bukti yang telah ditetapkan 
oleh undang-undang.  Sedangkan Darwan Prinst 73

menyebutkan bahwa pembuktian ditujukan untuk 
menentukan apakah benar suatu tindak pidana telah terjadi 
dan terdakwalah yang bersalah melakukannya, sehingga 
harus bertanggung jawab atas perbuatannya. Dalam 
membuktikan kesalahan terdakwa tersebut, pengadilan 

 Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, 73

Jakarta: Kencana, Cet. Ke-3, 2005, hlm. 22
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terikat oleh cara-cara atau ketentuan-ketentuan pembuktian 
sebagaimana telah diatur dalam undang-undang.  74

Berdasarkan hukum pembuktian, dikenal 4 (empat) 
sistem pembuktian sebagai berikut:  75

a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim 
(conviction intime). yaitu sistem pembuktian dengan 
hanya menyandarkan pada keyakinan hakim belaka. 
Seorang hakim dapat membangun keyakinannya tanpa 
harus didasarkan pada alat bukti yang ada; 

b. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara 
positif (positif wettelijk bewijs theory), yaitu sistem 
pembuktian yang hanya menyandarkan pada alat-alat 
bukti sah menurut undang-undang, seorang hakim wajib 
untuk menyatakan terdakwa terbukti bersalah menurut 
undang-undang, terlepas ia yakin atau tidak dengan 
hasil pembuktian tersebut; 

c. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas 
alasan yang logis (conviction resionnee), yaitu sistem 
pembuktian yang memadukan antara keyakinan hakim 
dengan disertai pertimbangan dan alasan yang jelas dan 
logis. Di sini pertimbangan hakim dibatasi oleh alasan-
alasan yang masuk akal; 

d. Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang secara 
negatif (negatif wettelijk bewijs theory), yaitu sistem 
pembuktian di antara sistem positif wettelijk dan sistem 

 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Djambatan, Jakarta, 1998, hlm. 74

133. 

 Pipin Syarifin, Pengantar Ilmu Hukum,  Pustaka Setia,  Jakarta, 2012, hlm. 9975
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conviction resionnee, hakim dapat menyatakan seseorang 
bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang sah menurut 
undang-undang dan ia mendapat keyakinan tentang 
kesalahan si terdakwa. 

KUHAP sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 183 
menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang 
secara negatif yang mana mengandung dua komponen 
penting sebagai berikut: 

• Pembuktian harus dilakukan menurut cara dan dengan 
alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang; 

• Keyakinan hakim juga harus didasarkan atas cara dan 
dengan alat-alat bukti yang sah menurut undang-
undang.  76

Sedangkan, menurut R. Subekti sistem pembuktian 
negatif memiliki tujuan: 

1. mempersalahkan seorang terdakwa (tertuduh) 
diperlukan suatu minimum pembuktian yang ditetapkan 
dalam undang-undang; 

2. namun demikian, biarpun bukti bertumpuk-tumpuk 
melebihi minimum yang ditetapkan dalam undang-
undang, jikalau hakim tidak berkeyakinan tentang 
kesalahan terdakwa, ia tidak boleh mempersalahkan dan 
menghukum terdakwa tersebut.  77

Proses pembuktian dalam perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana pencucian 

 Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 27976

 R. Subekti, Hukum Pembuktian, Pradnya Paramita, Jakarta, 1978, hlm.1077
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uang atau tindak pidana lain berdasarkan Pasal 67 ayat (2) 
UU Nomor 8 Tahun 2010 dan Perma 1/2013 memiliki 
kekhususan tersendiri karena di satu sisi pembuktian 
ditujukan untuk memperoleh kebenaran materiil karena 
perkara permohonan tersebut merupakan perkara pidana. 
Akan tetapi selain itu, hakim juga harus mendapat 
keyakinan bahwa harta kekayaan yang diajukan 
permohonan oleh penyidik benar-benar mengandung 
dugaan yang kuat merupakan hasil atau setidaknya terkait 
dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. 

Dalam tahap keberatan, berlaku asas pembalikan 
beban pembuktian kepada pihak pemohon keberatan 
sebagai bagian dari prinsip yang dianut dalam tindak 
pidana pencucian uang. Namun, di sisi lain proses 
pembuktian, baik yang diperiksa tanpa adanya keberatan 
maupun yang diajukan keberatan mirip dengan mekanime 
pembuktian dalam perkara perdata karena kedua belah 
pihak masing-masing saling membuktikan dalilnya terhadap 
status harta kekayaan yang menjadi objek perkara.  

Prinsip pembuktian dalam KUHAP tidak serta merta 
dapat digunakan dalam proses pembuktian acara 
permohonan penanganan harta kekayaan ini karena objek 
yang dibuktikannya berbeda. Dalam tindak pidana pokok 
yang dibuktikan adalah perbuatan pidana, meskipun hakim 
juga berwenang untuk menentukan status barang bukti, 
namun tidak dapat dilepaskan dari pembuktian tindak 
pidana sebagai objek pokok dalam perkara tersebut. Artinya, 
jika perbuatan pidana yang dituduhkan tidak terbukti, maka 
barang-barang yang telah disita dan diajukan sebagai barang 
bukti di pengadilan harus dikembalikan kepada orang yang 
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sebelumnya menguasai barang tersebut, kecuali jika hakim 
menentukan lain. Sedangkan, jika perkara tidak pidananya 
terbukti baru hakim dapat menentukan status barang bukti 
tersebut, apakah dirampas untuk kepentingan negara atau 
dimusnahkan karena sifat barang bukti tersebut 
k e b e r a d a a n n y a d i l a r a n g u n d a n g - u n d a n g a t a u 
membahayakan keselamatan manusia, atau dikembalikan 
kepada saksi korban jika terbukti barang tersebut milik saksi 
korban. 

Dalam kaitannya dengan proses pembuktian, perlu 
dipastikan hukum acara pembuktian mana yang akan 
digunakan oleh hakim, apakah menggunakan acara 
pembuktian perkara pidana ataukah acara pembuktian 
perkara perdata karena masing-masing memiliki jenis alat 
bukti yang berbeda. 

Ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyebutkan 
jenis-jenis alat bukti sebagai berikut: 

Alat bukti yang sah ialah: 

a. keterangan saksi 

b. keterangan ahli 

c. surat 

d. petunjuk 

e. keterangan terdakwa 

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 164 HIR 
menyebutkan jenis-jenis alat bukti sebagai berikut: 

Maka yang disebut alat-alat bukti, yaitu:  

a. bukti dengan surat 
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b. bukti dengan saksi  

c. persangkaan-persangkaan 

d. pengakuan  

e. sumpah 

Perbedaan alat-alat bukti dalam dua pasal di atas 
dipengaruhi oleh prinsip dan tujuan pembuktian dari dua  
kompetensi pemeriksaan perkara tersebut. Dalam perkara 
pidana pembuktian ditujukan semata-mata untuk mencari 
kebenaran materiil, sedangkan dalam perkara perdata 
proses pembuktian cukup untuk memperoleh kebenaran 
formil, sehingga dalam Pasal 164 HIR yang pertama kali 
disebutkan dalam urutan alat-alat bukti adalah bukti surat, 
sedangkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP keterangan 
saksi disebutkan di urutan pertama.  

Dalam pembuktian perkara pidana keterangan saksi 
memegang peranan yang sangat penting karena keterangan 
saksi dapat menunjukan sebuah peristiwa pidana sekaligus 
siapa yang menjadi pelakunya, sedangkan dalam perkara 
perdata, alat bukti surat memegang peranan yang sangat 
menentukan karena akta otentik memiliki kekuatan 
pembuktian baik secara formil maupun materiil dan si 
pemegang akta otentik tidak perlu menambahkan bukti-
bukti lain untuk menguatkan dalilnya dan pihak lawan yang 
harus membuktikan sebaliknya. 

Ketentuan Pasal 183 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut: 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang 
kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 
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yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak 
pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 
bersalah melakukannya.” 

Dalam pembuktian perkara pidana keyakinan hakim 
menduduki porsi yang sangat menentukan karena tanpa 
adanya keyakinan hakim tidak dapat menjatuhkan putusan 
pemidanaan kepada terdakwa. Jika hakim mengalami 
keraguan atau tidak mendapatkan keyakinan sampai 
dengan selesai proses pembuktian, maka ia tidak boleh 
menjatuhkan pidana. Hal tersebut sesuai dengan adagium 
hukum yang berlaku “lebih baik membebaskan sepuluh orang 
yang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak 
bersalah”.  

Penegakan hukum pidana beririsan dengan hak 
kebebasan seseorang yang merupakan hak dasar yang tidak 
boleh dilanggar tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh 
undang-undang, sehingga jika hakim keliru dalam 
menjatuhkan putusan pemidanaan, maka selain merupakan 
kekeliruan hukum juga akan menjadi pelanggaran hak asasi 
manusia. 

Pembuktian dalam perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan tidak bisa dilepaskan dari pembuktian 
tindak pidana yang diduga kuat menjadi asal muasal harta 
kekayaan tersebut, sehingga tidak bisa diterapkan prinsip 
kebenaran formil sebagaimana dalam perkara perdata 
karena hakim harus meyakini bahwa benar harta kekayaan 
tersebut diduga kuat hasil dari tindak pidana pencucian 
uang atau tindak pidana lain sebelum menentukan bahwa 
harta tersebut menjadi aset negara, seperti halnya dalam 
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menentukan status barang bukti dalam perkara pidana, 
hakim juga harus meyakini bahwa barang bukti tersebut 
terkait dengan tindak pidana yang dilakukan oleh si 
terdakwa, sehingga dapat ditentukan statusnya dalam amar 
putusan. 

Bahkan, dalam perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan ini hakim harus lebih berhati-hati karena 
tindak pidana yang menjadi sumber harta kekayaan yang 
menjadi objek dalam perkara tersebut belum benar-benar 
dibuktikan dalam sebuah persidangan. Artinya, hakim 
hanya dapat menentukan adanya dugaan kuat bahwa benar 
harta tersebut terkait atau merupakan hasil dari tindak 
pidana yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak 
pemohon. 

Dalam hal permohonan tersebut diperiksa dengan 
adanya keberatan, maka pihak yang mengajukan keberatan 
belum tentu adalah orang yang diduga sebagai pelaku 
tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan karena 
bisa saja si pemohon keberatan adalah pihak ketiga yang 
tidak tersangkut dengan tindak pidana, tetapi ia merasa 
berhak atas harta kekayaan yang sedang diajukan 
permohonan oleh penyidik. Misalnya, ia berpendapat bahwa 
harta kekayaan tersebut merupakan bagian harta warisan 
dari orang tuanya, sedangkan yang diduga sebagai pelaku 
tindak pidana adalah saudara si pemohon.  

Dalam proses pemeriksaan keberatan hakim akan 
memperoleh bukti-bukti dari kedua belah pihak, meskipun 
tidak secara langsung terkait dengan pembuktian tindak 
pidana yang diduga sebagai asal usul harta kekayaan 
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tersebut, untuk meyakinkan hakim tentang tindak pidana 
asal, penyidik hanya dapat mengajukan berita acara 
pemeriksaan penyidikan yang telah dilakukan dan bila perlu 
hakim dapat melakukan klarifikasi dengan saksi-saksi yang 
telah diperiksa oleh penyidik, namun hakim tidak bisa 
melakukan cross cek dengan keterangan tersangka karena 
pengajuan permohonan tersebut dilatarbelakangi oleh sebab 
tersangka atau orang yang diduga sebagai pelaku tindak 
pidana asalnya tidak ditemukan. 

 Pertanyaan selanjutnya adalah, sejauh mana hakim 
dalam perkara permohonan penanganan harta kekayaan 
dapat melakukan pemeriksaan terkait dengan tindak pidana 
yang menjadi asal usul harta kekayaan tersebut? Apakah 
seperti membuktikan tindak pidana pokoknya ataukah 
cukup membuktikan keterkaitannya saja dengan harta 
kekayaan tersebut karena yang menjadi objek perkara bukan 
perbuatan pidana, melainkan penentuan status harta 
kekayaan yang diduga sebagai hasil dari tindak pidana? 

Sebagaimana telah diuraikan pada pembahasan di 
awal bahwa pemeriksaan terhadap perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan tersebut tidak dapat dilepaskan 
dari keterkaitan dengan tindak pidana asalnya karena hakim 
dapat menentukan status harta kekayaan tersebut sebagai 
aset negara jika terbukti bahwa harta kekayaan yang 
dimohonkan oleh penyidik diduga kuat sebagai hasil dari 
tindak pidana. 

Namun, perlu diingat bahwa keterkaitan yang 
dimaksud di atas adalah dalam bentuk dugaan kuat karena 
senyatanya tindak pidana tersebut belum terbukti 
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berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum 
tetap, sedangkan penentuan harta kekayaan yang menjadi 
barang bukti dalam suatu perkara seharusnya ditentukan 
secara bersamaan dengan putusan tentang tindak 
pidananya, sehingga idealnya dua hal tersebut berjalan 
secara beriringan. Jika putusan tentang tindak pidananya 
tidak terbukti, maka harta kekayaan yang menjadi barang 
bukti juga akan dikembalikan kepada yang berhak, 
sedangkan jika tindak pidananya terbukti, maka harta 
kekayaan hasil tindak pidana yang menjadi barang bukti 
akan dirampas untuk negara. 

Pasal 24 Perma 1/2013 menyebutkan bahwa 
ketentuan-ketentuan dalam hukum acara pidana tetap 
berlaku sepanjang tidak diatur dalam Perma tersebut, 
sehingga ketentuan pembuktian dalam KUHAP tetap 
berlaku dalam proses pemeriksaan permohonan 
p e n a n g a n a n h a r t a k e k a y a a n , m e s k i p u n d a l a m 
implementasinya pasti akan ada penyesuaian karena objek 
perkara tindak pidana dengan objek perkara permohonan 
ini jelas memiliki banyak perbedaan.  

Dalam pemeriksaan perkara pidana, harta kekayaan 
yang diajukan permohonan tersebut merupakan barang 
bukti yang statusnya akan ditentukan berdasarkan terbukti 
atau tidaknya perbuatan pidana oleh si pelaku, sedangkan 
dalam perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini 
penentuan status barang bukti diajukan secara tersendiri 
karena pihak yang diduga sebagai pelaku tindak pidana 
tidak ditemukan atau melarikan diri. 
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1. Keterangan Saksi 
Pasal 184 KUHAP menyebutkan keterangan saksi 

sebagai alat bukti dalam urutan pertama. Penentuan urutan 
tersebut tidak terjadi secara kebetulan, tetapi pembentuk 
undang-undang memiliki alasan dalam menempatkan 
keterangan saksi sebagai alat bukti di urutan pertama, 
sedangkan dalam hukum acara perdata berdasarkan 
ketentuan Pasal 164 HIR alat bukti surat yang menempati 
urutan pertama, meskipun dalam menilai kekuatan 
pembuktian semua akan berpulang kepada hakim yang 
memeriksa perkaranya. Akan tetapi paling tidak, dengan 
penempatan keterangan saksi di urutan pertama dalam 
KUHAP, menggambarkan bahwa keterangan saksi 
memegang peranan yang sangat penting dalam menemukan 
kebenaran materiil terhadap suatu perkara. 

Memberikan kesaksian untuk proses peradilan adalah 
kewajiban bagi setiap orang. Tindakan mangkir dari 
panggilan untuk memberikan kesaksian tanpa adanya 
alasan yang sah dapat diancam pidana karena dianggap 
menghambat proses peradilan.  

Ketentuan dalam Pasal 224 KUHP berbunyi sebagai 
berikut: 

“Barang siapa dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa 
menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi 
kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus 
dipenuhinya, diancam: 

1. dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling 
lama sembilan bulan; 
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2. dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama 
enam bulan.” 

Selain itu, jika keterangan saksi dipersidangan 
dianggap palsu, maka hakim berwenang untuk 
memerintahkan penahanan terhadap saksi sebagaimana 
ditentukan dalam Pasal 174 KUHAP sebagai berikut: 

(1) Apabila keterangan saksi di sidang disangka palsu, 
hakim ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-
sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan 
yang sebenarnya dan mengemukakan ancaman pidana 
yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap 
memberikan keterangan palsu. 

(2) Apabila saksi tetap pada keterangannya itu, hakim ketua 
sidang karena jabatannya atau atas permintaan 
penuntut umum atau terdakwa dapat memberi perintah 
supaya saksi itu ditahan untuk selanjutnya dituntut 
perkara dengan dakwaan sumpah palsu. 

(3) Dalam hal yang demikian oleh panitera segera dibuat 
berita acara pememeriksaan sidang yang memuat 
keterangan saksi dengan menyebutkan alasan 
persangkaan, bahwa keterangan saksi itu adalah palsu 
dan berita acara tersebut ditandatangani oleh hakim 
ketuasidang serta panitera dan segera diserahkan kapada 
penuntut umum untuk diselesaikan menurut ketentuan 
undang-undang ini. 

(4) Jika perlu hakim ketua sidang menangguhkan sidang 
dalam perkara semula sampai pemeriksaan perkara 
pidana terhadap saksi itu selesai. 
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Pasal 1 angka 26 KUHAP memberikan definsi tentang 
saksi sebagai berikut:  

“Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 
guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan 
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri, dan ia alami sendiri.”  

Menurut ketentuan pasal di atas, terdapat tiga hal 
yang disampaikan oleh seorang saksi yaitu: 

1. apa yang ia dengar sendiri; 

2. apa yang ia lihat sendiri; 

3. apa yang ia alami sendiri.  

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 27 
KUHAP menyebutkan: 

“Keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam 
perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai 
suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
pengetahuannya itu.” 

Seorang saksi yang memiliki pengetahuan karena 
mendengar dari orang lain, keterangannya tidak dapat 
dijadikan sebagai alat bukti karena menurut Penjelasan Pasal 
185 ayat (1) KUHAP bahwa “dalam keterangan saksi tidak 
termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau 
testimonium de auditu.” Hal tersebut didasarkan pada alasan 
bahwa keterangan yang didapatkan dari perkataan atau 
ucapan orang lain tentang suatu peristiwa tertentu tidak 
dapat dipertanggungjawabkan kepada saksi yang 
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memberikan kesaksian karena sumber informasinya 
didapatkan dari orang lain. 

Menurut Munir Fuadi saksi de auditu adalah suatu 
kesaksian dari seseorang di muka pengadilan untuk 
membuktikan kebenaran suatu fakta, tetapi saksi tersebut 
tidak mengalami, tidak mendengar dan tidak melihat sendiri 
fakta tersebut.  Sedangkan, menurut Sudikno Mertokusumo 78

de auditu adalah keterangan seorang saksi yang diperolehnya 
dari pihak ketiga.   79

Keterangan yang diperoleh dari pihak ketiga dalam 
sistem hukum common law dikenal dengan istilah hearsay 
evidence yaitu bukti yang didengar dari ucapan orang lain 
sehingga tidak memiliki kekuatan hukum dalam proses 
pembuktian, khususnya dalam perkara-perkara pidana 
karena keterangan yang didapatkan dari orang lain 
kebenarannya bergantung pada orang yang menjadi sumber 
informasi bukan pada saksi yang memberikan keterangan di 
persidangan. 

Keterangan saksi harus bersifat original, benar-benar 
didasarkan pada penglihatan, pendengaran dan 
pengalamannya sendiri yang disampaikan secara jujur tidak 
ada tekanan dari siapapun. Sebelum memberikan 
keterangan, seorang saksi wajib untuk mengucapkan 
sumpah, kecuali bagi orang-orang yang disebutkan dalam 

 Munir Fuady, Teori Hukum Pembuktian Pidana dan Perdata, Bandung : Citra 78

AdityaBakti, 2012, Cet II hlm. 132.

 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Yogyakarta: Liberty. 2006. 79

hlm. 162
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ketentuan 171 KUHAP yaitu anak yang umurnya belum 
cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin serta orang 
sakit ingatan atau sakit jiwa, meskipun kadang-kadang 
ingatannya baik kembali. Orang-orang yang disebutkan 
tersebut dapat memberikan keterangan tanpa sumpah. 

Sumpah yang diucapkan oleh saksi menjadi jaminan 
bahwa keterangan yang disampaikan adalah benar dengan 
konsekuensi jika ternyata apa yang dinyatakan di 
persidangan tidak sesuai dengan kenyataan yang 
sebenarnya, saksi dapat diancam pidana karena telah 
memberikan keterangan palsu di bawah sumpah dan 
diancam pidana 9 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 242 
ayat (2) KUHP. 

Pada kenyataannya, seringkali kesaksian yang 
diberikan bertentangan dengan apa yang benar-benar 
terjadi. Hal tersebut terjadi karena ada intervensi dari pihak-
pihak tertentu terhadap saksi.  hipotesa ini diambil 80

berdasarkan kenyataan bahwa banyak kasus yang setelah 
diputuskan, terdakwa mengajukan upaya hukum karena 
merasa bahwa putusan yang dijatuhkan tidak sesuai dengan 
fakta yang sebenarnya dan kadang-kadang kebenarannya 
baru terungkap setelah perkara tersebut diputus dan 
memperoleh kekuatan hukum tetap.  

Oleh karena dalam perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan ini hakim wajib menggali kebenaran 
materiil, maka alat bukti keterangan saksi menjadi sangat 

  Oktavianus Garry Runtuwene, Hak dan Kewajiban Yang Mengikat Terhadap Saksi 80

di Dalam Praktik Persidangan Pidana, Jurnal Universitas Sam Ratulangi, Lex Crimen, 
Vol. 1 No. 4 edisi Oktober-Desember 2012, hlm. 151.
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penting kedudukannya. Saksi dapat menerangkan tentang 
apakah benar ada dugaan tindak pidana dan harta yang 
menjadi objek perkara merupakan hasil dari tindak pidana 
tersebut ataukah tidak.  

Ketentuan Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi 
nyatakan di sidang pengadilan.” 

Mengacu pada ketentuan pasal di atas, bahwa 
keterangan saksi sebagai alat bukti harus disampaikan di 
persidangan karena keterangan yang diberikan di tahap 
penyidikan belum dapat dikategorikan sebagai alat bukti, 
hal tersebut dapat difahami karena KUHAP memandang 
alat bukti adalah sesuatu yang diajukan dan diperiksa di 
sidang pengadilan.  

Jika kita cermati, pada ketentuan KUHAP tentang Bab 
Penyidikan dan Penuntutan, tidak satupun yang 
menyebutkan istilah “alat bukti” semua disebutkan dengan 
istilah “bukti” “bukti permulaan” dan “bukti permulaan 
yang cukup” baru setelah memasuki Bab tentang 
Pemeriksaan Sidang di Pengadilan istilah “alat bukti” baru 
muncul. Semua itu cukup beralasan karena KUHAP 
menentukan bahwa keterangan saksi, keterangan ahli dan 
keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah yang 
dinyatakan dipersidangan (vide: pasal 185 ayat (1), 186, dan 
189 ayat (1) KUHAP). Artinya, secara argumentum a contrario 
keterangan saksi, keterangan ahli dan keterangan terdakwa 
yang tidak dinyatakan di persidangan bukan atau belum 
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menjadi alat bukti, kecuali sebagaima yang diatur dalam 
pasal 162 ayat (2) KUHAP.  

Dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/
PUU-XII/2014 menyebutkan sebagai berikut:  

“Frasa “bukti permulaan” “bukti permulaan yang cukup” 
dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam 
Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, 
Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 
sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan” “bukti 
permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” adalah 
minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana.”  81

Meskipun Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
21/PUU-XII/2014 tersebut lebih menitikberatkan pada 
jumlah minimal pembuktian, namun oleh karena secara 
tegas disebutkan untuk menetapkan tersangka harus 
memenuhi dua alat bukti, maka saat ini kita tidak bisa 
memberikan arti terhadap istilah “bukti” selain dari 
maksudnya adalah “alat bukti” meskipun KUHAP sendiri 
memandang keterangan saksi, keterangan ahli dan 
keterangan terdakwa sebagai alat bukti adalah yang 
disampaikan di persidangan.  82

 D.Y. Witanto, Op.cit, hlm. 2781

 Ibid, hlm. 2882
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Menurut ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa 
keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk 
membuktikan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak 
pidana. Ketentuan tersebut harus dimaknai dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan bahwa keterangan 
seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 
harta kekayaan yang diajukan sebagai objek perkara 
merupakan hasil dari tidak pidana, sehingga penyidik harus 
mengajukan bukti lainnya untuk melengkapi keterangan 
saksi tersebut untuk mendukung dalil-dalil dalam 
permohonannya. 

Prinsip pembuktian dalam perkara pidana menganut 
ketentuan tentang minimal pembuktian, yaitu harus ada 
sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan hakim 
mendapat keyakinan, sedangkan keyakinan yang dimaksud 
dalam perkara permohonan penanganan harta kekayaan 
tersebut bukan keyakinan tentang terbuktinya tidak pidana, 
melainkan keyakinan tentang bahwa benar harta kekayaan 
tersebut diduga kuat merupakan hasil tindak pidana. 

Selain memerlukan dua alat bukti yang sah, setiap 
keterangan saksi yang disampaikan di persidangan juga 
harus memiliki keterkaitan dan saling mendukung dengan 
keterangan lainnya karena keterangan beberapa orang saksi 
jika yang satu dengan yang lain saling bertentangan tidak 
dapat diambil menjadi sebuah fakta, sehingga kekuatan alat 
bukti keterangan saksi tidak hanya ditentukan oleh 
jumlahnya, namun ditentukan oleh kualitasnya sebagai alat 
bukti atas perkara yang sedang diperiksa. 
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Ketentuan Pasal 185 ayat (6) KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Dalam menilai kebenaran, keterangan seorang saksi, hakim 
harus dengan sungguh-sungguh memperhatikan: 

a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang 
lain; 

b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti 
lain; 

c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk 
memberi keterangan yang tertentu; 

d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu 
yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat 
tidaknya keterangan itu dipercaya.” 

Dalam prinsip kebenaran materiil hakim harus benar-
benar cermat dalam menilai keterangan yang disampaikan 
oleh seorang saksi. Setiap keterangan harus dilakukan cross 
cek dengan keterangan yang lain. Selain itu, hakim juga 
harus dapat menggali setiap alasan di balik keterangan yang 
disampaikan oleh saksi, apakah saksi benar-benar jujur dan 
tanpa paksaan dalam memberikan keterangannya karena 
jika keterangan yang diberikan tidak benar, atau saksi 
sengaja memberikan keterangan palsu, otomatis akan 
mempengaruhi terhadap pertimbangan putusan. Kesalahan 
dalam merumuskan fakta hukum akan mengakibatkan 
putusan yang dijatuhkan juga menjadi keliru dan pada 
akhirnya dapat menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak 
yang terkait dengan perkara tersebut 
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Dalam pemeriksaan perkara pidana pada umumnya, 
keterangan saksi dibedakan berdasarkan pihak yang 
mengajukan dan tujuan pembuktian yang diharapkan, yaitu 
sebagai berikut:  

1. saksi yang diajukan oleh penuntut umum atau biasa 
disebut saksi a charge; dan  

2. saksi yang diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum 
atau saksi a de charge. 

Keterangan saksi a charge salah satunya didapatkan 
dari korban yang menjadi saksi. Keterangan dari pihak 
korban selalu dalam posisi mendukung dakwaan penuntut 
umum karena ia adalah pihak yang menjadi korban dalam 
peristiwa pidana yang disidangkan.  

Berdasarkan ketentuan Pasal 160 ayat (1) b, KUHAP 
pihak korban dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan 
dan sedapat mungkin menjadi yang pertama dalam 
memberikan keterangan sebagaimana disebutkan sebagai 
berikut: 

“Yang pertama-tama didengar keterangan adalah korban 
yang menjadi saksi.” 

Saksi korban dan saksi yang mengetahui tindak 
pidana biasanya disebut dengan saksi a charge atau saksi 
yang memberatkan terdakwa/tersangka. Sedangkan, saksi 
yang diajukan oleh terdakwa/penasihat hukum bersifat 
meringankan terdakwa atau mendukung dalil-dalil 
pembelaan (pledoi) terdakwa. Saksi a de charge, diajukan 
untuk memberikan keterangan yang mengarah pada 
pengungkapan fakta-fakta yang bersifat berlawanan/
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melemahkan dakwaaan penuntut umum atau setidaknya 
bersifat meringankan terdakwa. Oleh karena peranannya 
untuk meringankan terdakwa, maka saksi ini disebut 
sebagai saksi yang meringankan. 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan tidak mengenal konsep saksi yang memberatkan 
atau yang meringankan, melainkan saksi yang diajukan oleh 
p i h a k p e n y i d i k u n t u k m e n d u k u n g d a l i l - d a l i l 
permohonannya dan saksi yang diajukan oleh pihak 
pemohon keberatan untuk membuktikan dalil-dalil yang 
diajukan pihak pemohon keberatan, termasuk untuk 
mendukung kewajiban pembalikan beban pembuktian yang 
ditentukan oleh ketentuan Pasal 77 UU Nomor 8 Tahun 2010 
dan ketentuan Pasal 16 Perma 1/2013 bahwa pihak 
pemohon keberatan wajib membuktikan tentang harta 
kekayaan yang menjadi objek perkara sebagai harta yang 
bukan hasil dari tindak pidana. 

Proses pembuktian dalam perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan difokuskan pada keterkaitan 
objek perkara dengan tindak pidana yang sedang dalam 
proses penyidikan. Artinya, meskipun tidak secara langsung 
keterangan saksi digunakan untuk membuktikan adanya 
tindak pidana yang menjadi asal usul harta kekayaan 
tersebut, namun paling tidak saksi dapat menerangkan 
tentang adanya dugaan kuat tentang perbuatan pidana dan 
tentang keberadaan harta kekayaan yang memiliki 
keterkaitan dengan tindak pidana tersebut. 

Saksi yang memberikan keterangan dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan sedapat mungkin 
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adalah saksi yang diperiksa untuk tindak pidana yang 
diduga sebagai asal usul harta kekayaan tersebut, agar tidak 
ada pertentangan atau tetap selaras dengan proses 
pembuktian di perkara pokoknya. Artinya, jika suatu saat 
perkara pidana terhadap si pelaku bisa diproses dan 
disidangkan di pengadilan putusannya tidak akan 
bertentangan dengan putusan tentang penentuan status 
harta kekayaan tersebut. 

Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan hakim bersifat 
aktif, dalam arti dapat meminta pihak penyidik (pemohon) 
untuk mengajukan bukti-bukti tambahan jika ia belum 
merasa yakin dengan bukti-bukti yang telah diperiksa? 
Dalam proses pemeriksaan perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan, hakim bersifat aktif karena 
perkara tersebut termasuk dalam ruang lingkup perkara 
pidana. Perihal tentang hal itu dapat kita lihat dari beberapa 
ketentuan Perma 1/2013 sebagai berikut: 

Pasal 16: 

“Hakim memerintahkan pemohon keberatan untuk 
membuktikan asal usul bahwa harta kekayaan yang diajukan 
permohonan penanganan harta kekayaan bukan merupakan 
hasil tindak pidana.” 

Pasal 15: 

“Dalam hal diperlukan hakim dapat melakukan pemeriksaan 
terhadap harta kekayaan di tempat harta kekayaan tersebut 
berada.” 
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Pasal 17: 

“Dalam hal diperlukan hakim dapat meminta keterangan 
ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru.” 

Ketiga ketentuan di atas menjadi bukti bahwa hakim 
yang memeriksa perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan bersifat aktif untuk menggali kebenaran materiil 
sebagaimana hakim dalam perkara pidana, terutama pada 
saat hakim melakukan pemeriksaan terhadap perkara 
keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa berhak atas 
harta kekayaan tersebut.  

Meskipun kebenaran materiil tidak selalu didapatkan 
dari keterangan saksi, namun esensi keterangan saksi dalam 
mencari dan mendapatkan kebenaran materiil sangat 
penting dan menentukan. 

Dua hal yang bisa didapatkan dari keterangan saksi 
terkait proses pembuktian perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan adalah sebagai berikut: 

1. Apakah benar saksi mengetahui adanya tindak pidana 
yang menjadi sumber kekayaan yang menjadi objek 
dalam perkara permohonan tersebut? 

2. Apakah benar harta yang dimohonkan oleh penyidik 
berasal atau setidaknya berkaitan dengan tindak pidana 
yang sedang dilakukan penyidikan oleh pihak pemohon 
atau tindak pidana lain? 

Dua pertanyaan tersebut sangat penting untuk digali 
dalam rangka mendapatkan keyakinan bagi hakim untuk 
menentukan status harta kekayaan yang dimohonkan oleh 
pihak penyidik, agar hakim dapat mempertimbangkan 
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apakah harta kekayaan tersebut harus dinyatakan menjadi 
aset negara atau harus dikembalikan kepada pihak yang 
berhak.  

Dalam proses pembuktian tentang asal usul harta 
kekayaan yang menjadi objek permohonan bisa saja meluas, 
bukan hanya tindak pidana pencucian uang sebagaimana 
yang sedang diproses oleh penyidik, namun bisa juga terkait 
dengan tindak pidana lain sepanjang masih dalam ruang 
lingkup tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam Pasal 
2 ayat (1) UU Nomor 8 Tahun 2010. 

2. Keterangan Ahli 
KUHAP tidak memberikan definisi tentang apa yang 

dimaksud dengan ahli. Menurut A. Karim Nasution bahwa 
seorang ahli tidak harus seseorang yang telah memperoleh 
pendidikan khusus atau orang yang telah memiliki ijazah 
tertentu. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat 
diangkat sebagai ahli, asalkan dianggap mempunyai 
pengetahuan dan pengalaman yang khusus mengenai 
sesuatu hal, atau memiliki lebih banyak pengetahuan dan 
pengalaman tentang soal itu.   83

Menurut Eddy O.S. Hiariej dalam konteks hukum 
pembuktian, ahli adalah keterangan seseorang yang 
memiliki keahlian khusus mengenai suatu hal yang sedang 

 A. Karim Nasution, Masalah Hukum Pembuktian Dalam Proses Pidana I, II dan III, 83

Tanpa Penerbit, Jakarta, 1985, hlm. 136.
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disengketakan atau diperlukan guna membuat terang suatu 
peristiwa hukum.  84

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 28 KUHAP 
menyebutkan sebagai berikut: 

“Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh 
seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 
diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana 
guna kepentingan pemeriksaan.” 

Dari ketentuan di atas dapat diartikan bahwa ahli 
adalah orang yang memiliki keahlian khusus, meskipun 
tidak dijelaskan dalam pasal tersebut keahliannya di bidang 
apa dan terkait dengan hal apa.  

Pasal 133 KUHAP menjabarkan terkait dengan bidang 
keahlian tertentu sebagai berikut: 

(1)Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan 
menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun 
mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan 
tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan 
keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau 
dokter dan atau ahli lainnya. 

(2)Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam 
surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan 
luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan 
bedah mayat. 

 Eddy O.S Hiariej, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 61.84
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(3)Mayat yang dikiriin kepada ahli kedokteran kehakiman 
atau dokter pada rumah sakit harus diperlakukan secara 
baik dengan penuh penghormatan terhadap mayat 
tersebut dan diberi label yang memuat identitas mayat, 
dilak dengan diberi cap jabatan yang dilekatkan pada ibu 
jari kaki atau bagian lain badan mayat. 

Jika kita merujuk pada ketentuan pasal di atas, seakan-
akan yang dimaksud ahli itu hanya profesi di bidang 
kedokteran karena pasal tersebut khusus membahas tentang 
pemeriksaan terhadap korban tindak pidana, baik dalam 
bentuk visum et repertum, maupun bedah mayat (autopsi). 
Dalam praktiknya keterangan ahli tidak hanya terkait 
dengan visum et repertum maupun autopsi, namun termasuk 
juga ahli di bidang-bidang yang lain, seperti halnya 
disebutkan dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) KUHAP yang 
berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam hal diterima pengaduan bahwa sesuatu surat atau 
tulisan palsu atau dipalsukan atau diduga palsu oleh 
penyidik, maka untuk kepentingan penyidikan, oleh penyidik 
dapat dimintakan keterangan mengenai hal itu dari orang 
ahli.” 

Tirtan Hodgkinson dan Mark James menjelaskan 
tentang definisi ahli dalam dua deskripsi sebagai berikut:  85

• Experiensed, the one is expert or who has gained skill 
experience.  

• Trained by experience or practice, skilled, skillful, as does 
the noun the one who special knowledge or skill causes 

 ibid, hlm. 62 85
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him to be regarded as an authority, as specialis. The term 
skilled when use person, is described as meaning (i) 
possessed of skill or knowledge, and (ii) properly trained 
orexperienced” 

Merujuk pada dua deskripsi yang diuraikan oleh 
Tirtan Hodgkinson dan Mark James di atas, maka seorang 
ahli t idak selalu dari kalangan akademisi yang 
berpendidikan tinggi, melainkan seorang ahli juga bisa dari 
kalangan praktisi yang telah menekuni sebuah profesi 
tertentu selama puluhan tahun dan ia memiliki keterampilan 
yang khusus berdasarkan pengalaman praktik yang 
dimilikinya. 

Menurut Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-003/
J.A./2/1984 memberikan kategori tentang pemeriksaan ahli 
terhadap otentikasi tanda tangan dan tulisan yang akan 
digunakan sebagai alat bukti bahwa suatu tindak pidana 
telah terjadi, atau siapa saja yang bersalah melakukannya 
sebagai berikut: 

• untuk tindak pidana umum dan tindak pidana khusus 
keterangan ahli otentikasi diberikan oleh Laboratorium 
Kriminal MABAK; 

• untuk tindak pidana militer, keterangan ahli otentikasi 
diberikan oleh Laboratorium Kriminil POM ABRI; 

• untuk perkara yang bersifat koneksitas dapat diberikan 
oleh salah satu Laboratorium Kriminil berdasarkan 
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kesepakatan antara unsur penegak hukum yang duduk 
dalam tim untuk perkara koneksitas.  86

Seseorang yang akan memberikan keterangan sebagai 
ahli harus memenuhi dua kriteria yaitu: 

• Kriteria secara formal tentang riwayat pendidikan dalam 
memperoleh keahliannya jika ahli berlatar belakang 
sorang akademisi dan tentang riwayat pengalaman 
tertentu dalam menekuni suatu profesi tertentu. Artinya, 
seorang ahli tidak harus yang berpendidikan tinggi jika ia 
berlatarbelakang praktisi yang telah menekuni suatu 
profesi tertentu sehingga memiliki keahlian khusus. 

• Kriteria secara materiil tentang hal yang akan dijelaskan 
terkait dengan perkara yang sedang diperiksa. Hakim 
dapat menilai apakah ada relevansi antara keahlian yang 
dimiliki ahli dengan hal yang akan diterangkannya, jika 
hakim menilai tidak ada relevansinya, maka hakim 
berwenang untuk menolak saksi yang diajukan. 

Menurut R. Supramono terdapat 5 (lima) syarat untuk 
menjadi seorang ahli yaitu; (1) keterangan tersebut diberikan 
oleh orang bukan lembaga; (2) keterangan tersebut 
disampaikan oleh seseorang yang memiliki kemampuan; (3) 
ahli itu menerangkan tentang keadaan yang diperlukan saja; 
(4) maksud ahli menerangkan itu agar membuat jelas 

 Hari Sasangka dan Lily Rosita, Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Mandar 86

Maju, Bandung, 2003, hlm. 54.
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perkara pidana; (5) ahli yang dihadirkan memberikan 
maanfaat dalam pemeriksaan perkara.  87

KUHAP tidak memberikan pengaturan secara rinci 
terkait dengan kriteria ahli, sehingga segala penilaian 
tentang kriteria formal maupun materiil dari setiap ahli yang 
diajukan oleh para pihak ke persidangan menjadi 
kewenangan hakim, termasuk apakah keterangan yang 
disampaikan ahli tersebut akan digunakan atau tidak 
sebagai pertimbangan dalam menjatuhkan putusan. 

Dalam hal keterangan ahli digunakan sebagai 
pertimbangan hukum putusan, maka pendapat tersebut 
d i a m b i l a l i h m e n j a d i p e n d a p a t h a k i m d a l a m 
mempertimbangkan suatu persoalan hukum yang 
disengketakan dalam perkara tersebut. 

Yahya Harahap menguraikan tentang nilai kekuatan 
pembuktian dalam alat bukti keterangan ahli sebagai 
berikut:  88

1. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian bebas atau vrij 
bewijskracht. 

Dalam keterangan ahli tidak melekat nilai kekuatan 
pembuktian yang sempurna dan menentukan. Nilai 
kekuatan pembuktian ahli diserahkan kepada penilaian 
hakim. Hakim bebas menilainya dan tidak terikat. Tidak 
ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran 
keterangan ahli tersebut, namun hakim dalam melakukan 

 R. Soeparmono, Keterangan Ahli dan Visum Et Repertum dalam Aspek Hukum 87

Acara Pidana, Semarang: Satya Wacana, 1989, hlm 42-43

 Yahya Harahap, Op.cit, hlm. 30488
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penilaian terhadap keterangan ahli harus benar-benar 
bertanggung jawab atas landasan moral demi 
terwujudnya kebenaran sejati dan demi tegaknya 
keadilan dan kepastian hukum. 

2. Berdasarkan prinsip minimum pembuktian sebagaimana 
yang dianut dalam Pasal 183 KUHAP keterangan ahli 
yang berdiri sendiri tanpa didukung oleh alat bukti yang 
lain tidak dapat digunakan untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa. Hal ini sebagaimana prinsip yang 
dinyatakan dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP bahwa 
seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan 
kesalahan terdakwa sehingga prinsip ini juga berlaku 
bagi keterangan ahli. 

Dalam pemeriksaan perkara pidana, seorang ahli 
dapat diajukan, baik oleh penuntut umum untuk 
meneguhkan dakwaannya maupun oleh terdakwa untuk 
menyangkal dakwaan penuntut umum atau sekedar 
bertujuan meringankan dirinya, sedangkan dalam 
pemeriksaan permohonan penanganan harta kekayaan, 
pengajuan seorang ahli menjadi kewenangan hakim untuk 
menentukan perlu dan tidaknya. Ketentuan Pasal 17 Perma 
1/2013 menyebutkan bahwa dalam hal diperlukan, hakim 
dapat meminta keterangan ahli dan dapat pula meminta 
agar diajukan bahan baru.  

Meskipun ketentuan Pasal 17 Perma 1/2013 seakan 
hanya hakim yang bisa menentukan diajukan atau tidak 
seorang ahli di persidangan. Namun, bukan berarti penyidik 
atau pemohon keberatan tidak boleh meminta untuk 
dihadirkan seorang ahli, meskipun dapat atau tidaknya 
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permohonan tersebut, pada akhirnya tetap hakim yang akan 
menentukannya. 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan, pihak penyidik atau pemohon keberatan dapat 
mengajukan saksi guna membuktikan dalil-dalilnya atau 
hakim karena jabatannya dapat meminta diajukan ahli 
kepersidangan dalam rangka untuk membangun keyakinan 
hakim pada saat menjatuhkan putusan.  

Ketentuan Pasal 17 Perma 1/2013 secara substansi 
hampir serupa dengan apa yang disebutkan dalam Pasal 180 
KUHAP sebagai berikut: 

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya 
persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim 
ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat 
pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang 
berkepentingan. 

(2) Dalam hal timbul keberatan yang beralasan dari 
terdakwa atau penasihat hukum terhadap hasil 
keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
hakim memerintahkan agar hal itu dilakukan penelitian 
ulang. 

(3) Hakim karena jabatannya dapat memerintahkan untuk 
dilakukan penelitian ulang sebagaimana tersebut pada 
ayat (2). 

(4) Penelitian ulang sebagaimana tersebut pada ayat (2) dan 
ayat (3) dilakukan oleh instansi semula dengan 
komposisi personil yang berbeda dan instansi lain yang 
mempunyai wewenang untuk itu. 
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Keterangan ahli yang paling menentukan dalam 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan adalah 
keterangan dari pejabat PPATK yang melakukan analisis 
terhadap transaksi dan aliran harta kekayaan yang diajukan 
permohonan oleh penyidik karena pengajuan permohonan 
harta kekayaan ini sebagai akibat dari tindakan PPATK yang 
telah meminta kepada pihak penyedia jasa keuangan untuk 
melakukan penghentian sementara transaksi yang dianggap 
mencurigakan.  

Selain itu, hakim juga dapat meminta untuk 
dihadirkan seorang ahli di bidang pencucian uang untuk 
memberikan keyakinan bagi hakim bahwa benar harta 
kekayaan yang menjadi objek perkara merupakan hasil atau 
setidaknya berkaitan dengan tindak pidana. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 17 Perma 1/2013 dapat 
disimpulkan bahwa dalam pemeriksaan perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan, peranan ahli 
sangat penting untuk menerangkan tentang sifat 
mencurigakan dari transaksi keuangan yang dimintakan 
penghentian sementara oleh PPATK kepada penyedia jasa 
keuangan. Ahli perbankan atau ahli di bidang transaksi 
keuangan akan mampu menerangkan bagaimana sebuah 
transaksi bisa dicurigai sebagai hasil dari tindak pidana 
berdasarkan ciri-ciri yang dapat diketahui oleh PPATK.  

Tindak pidana pencucian uang memiliki dimensi yang 
khusus dalam proses pembuktian karena selain selalu 
dikaitkan dengan tindak pidana asal (predicate crime) yang 
kadang tidak dilakukan pemeriksaan secara bersamaan 
karena Pasal 69 UU Nomor 8 Tahun 2010 jo Putusan 
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Mahkamah Konstitusi telah menegaskan bahwa tindak 
pidana pencucian uang dapat diproses secara mandiri tanpa 
perlu bersamaan dengan tindak pidana asalnya, bahkan 
tidak perlu dibuktikan terlebih dahulu tindak pidana 
asalnya atau tidak perlu menunggu terlebih dulu tindak 
pidana asalnya diputus dan telah memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap.  

Selain itu, penerapan asas pembalikan beban 
pembuktian juga merupakan kekhususan lainnya dalam 
proses penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian 
uang yang tidak terdapat dalam penegakan hukum pidana 
pada umumnya, sehingga perlu adanya pemahaman yang 
baik tentang karakteristik tindak pidana pencucian uang.  

Perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya 
pemberantasan tindak pidana pencucian uang sekaligus 
menjadi sarana bagi negara dalam rangka penyelamatan aset 
dan harta kekayaan hasil kejahatan untuk kepentingan 
negara melalui putusan pengadilan.  

Untuk dapat memberikan keyakinan kepada hakim 
tentang ruang lingkup kejahatan pencucian uang dan harta 
kekayaan yang disamarkan oleh si pelaku kejahatan, maka 
diperlukan juga penjelasan dari ahli keuangan atau ahli 
perbankan untuk mengetahui tentang transaksi-transaksi 
dalam sistem perbankan karena tindakan pencucian uang 
pada umumnya dilakukan dengan menggunakan fasilitas 
perbankan dan jasa keuangan lainnya. 
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3. Surat 
Jenis alat bukti pada urutan ketiga sebagaimana 

disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah alat 
bukti surat. Berbeda halnya dalam hukum acara perdata, 
bahwa alat bukti surat berada di urutan pertama karena 
proses pembuktian dalam perkara perdata pada prinsipnya 
ditujukan untuk mendapatkan kebenaran formil, sedangkan 
proses pembuktian dalam perkara pidana bertujuan untuk 
mendapatkan kebenaran materiil, sehingga keterangan saksi 
yang ditempatkan sebagai urutan pertama.  

Tujuan dalam proses pembuktian untuk mencari 
kebenaran formil dalam perkara perdata bukan berarti 
hakim tidak boleh mendapatkan kebenaran materiil, namun 
jika kebenaran materiil tidak mampu didapatkan, maka 
hakim cukup memutuskan perkara tersebut dengan hanya 
kebenaran formilnya saja, sedangkan dalam perkara pidana, 
kebenaran materiil sifatnya mutlak, bahkan hakim tidak 
boleh menjatuhkan pemidanaan tanpa adanya kebenaran 
materiil yang memberikan keyakinan bahwa benar suatu 
peritiwa pidana telah terjadi dan terdakwalah yang bersalah 
melakukan tindak pidana tersebut. 

Pasal 187 KUHAP menyebutkan kriteria surat yang 
dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah 
sebagai berikut: 

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang 
dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang 
dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang 
kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 
dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan 
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tegas tentang keterangannya itu, contoh: akta notaris, 
akta jual beli oleh PPAT dan berita acara lelang. 

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 
perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh 
pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana 
yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau 
sesuatu keadaan, contoh: BAP, paspor, kartu tanda 
penduduk dll. 

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat 
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal 
atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari 
padanya, contoh: visum et repertum, hasil pemeriksaan 
bedah mayat, analisis PPATK dll. 

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada 
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain, 
contoh: surat-surat di bawah tangan. 

Selain apa yang telah disebutkan dalam ketentuan 
Pasal 187 KUHAP di atas, terdapat 3 (tiga) jenis surat yang 
masing-masing memiliki kekuatan pembuktian yang 
berbeda yaitu: 

a. Akta otentik, yaitu akta yang dibuat untuk tujuan 
pembuktian dan dalam bentuk tertentu oleh atau 
dihadapan pejabat yang berwenang berdasarkan 
peraturan perundang-undangan; 

b. Akta di bawah tangan, yaitu akta yang dibuat oleh para 
pihak untuk ditujukan sebagai alat pembuktian atas 
suatu tindakan hukum tertentu; 
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c. Surat biasa, yaitu surat yang dibuat bukan untuk tujuan 
pembuktian. 

Nilai pembuktian alat bukti surat didasarkan pada dua 
aspek sebagai berikut : 

1. Aspek pembuktian formil, yang menunjuk pada bentuk, 
format dan tata cara pembuatan surat tersebut.  

Surat yang dibuat dengan memenuhi ketentuan formil 
oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang menjadikan 
surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian formil 
karena bentuk dan tata cara pembuatannya dilakukan 
berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang 
berlaku. 

2. Aspek pembuktian materiil, yang menunjuk pada isi dari 
surat tersebut. 

Sebuah surat dianggap memiliki nilai pembuktian 
berdasarkan aspek isi dan substansinya, namun kekuatan 
pembuktiannya bersifat bebas tergantung kepada hakim 
dalam menilai dan mempertimbangkan kekuatan bukti 
surat tersebut. 

Hasil analisis dan pemeriksaan yang dilakukan oleh 
PPATK terhadap transaksi yang mencurigakan merupakan 
bukti surat yang sangat penting peranannya dalam 
pembuktian perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan karena bukti surat tersebut menjadi dasar bagi 
penyidik untuk melakukan penyidikan berdasarkan 
kesimpulan yang disampaikan dalam berita acara hasil 
analisis PPATK. 
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Dalam perkara pidana, kekuatan pembuktian dari 
bukti surat bersifat bebas. Artinya, hakim dapat menentukan 
apakah bukti surat yang diajukan dapat menimbulkan 
keyakinan bagi hakim atas kesalahan terdakwa atau tidak. 
Namun, jika bukti surat tersebut bersesuaian dengan alat 
bukti lainnya, misalnya dengan keterangan saksi atau 
keterangan ahli, maka bukti surat tersebut dapat menjadi 
fakta dalam menentukan kesalahan terdakwa. 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan, alat bukti surat memegang peranan yang cukup 
penting karena meskipun perkara tersebut termasuk dalam 
ruang lingkup perkara pidana, tetapi esensinya mirip 
dengan perkara perdata, sehingga kebenaran bukti surat 
dapat menjadi bagian yang dapat memberikan keyakinan 
bagi hakim untuk menentukan bahwa harta kekayaan yang 
diajukan oleh penyidik merupakan hasil dari tindak pidana 
atau bukan. Bukti surat yang paling penting dalam perkara 
penanganan harta kekayaan adalah hasil analisis dan 
pemeriksaan yang dilakukan oleh PPATK. 

Pasal 3 Perma 1/2013 menentukan bahwa penyidik 
pada saat mengajukan permohonan penanganan harta 
kekayaan wajib untuk melampirkan tiga kelengkapan berkas 
sebagai berikut: 

1. Berita acara penghentian sementara seluruh atau 
sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui 
atau dicurigai merupakan hasil dari tindak pidana atas 
permintaan PPATK; 

2. Berkas perkara hasil penyidikan; dan 

3. Berita acara pencarian tersangka. 
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Ketiga surat tersebut menjadi syarat kelengkapan 
perkara permohonan yang diajukan penyidik untuk dapat 
diproses, sedangkan jika penyidik belum melengkapi syarat 
kelengkapan tersebut, maka berkas perkara permohonan 
akan dikembalikan setelah diberikan waktu untuk 
melengkapi penyidik tetap tidak dapat memenuhi 
persyaratan tersebut. 

Berita acara penghentian sementara seluruh atau 
sebagian transaksi akan membantu hakim dalam 
menemukan fakta terkait keterlibatan harta kekayaan yang 
menjadi objek perkara dengan tindak pidana yang sedang 
dilakukan penyidikan atau tindak pidana lain selain dari 
yang sedang disidik oleh penyidik karena bukti berita acara 
penyidikan merupakan syarat pintu masuk suatu perkara 
permohonan dapat diperiksa oleh hakim. Artinya, tanpa 
adanya bukti bahwa perkara pidana yang menjadi sumber 
harta kekayaan sebagai objek perkara, maka penyidik tidak 
dapat mengajukan permohonan penanganan harta 
kekayaan.  

Jika setelah perkara permohonan tersebut diperiksa 
ternyata didapatkan bukti bahwa harta kekayaan yang 
dimohonkan tersebut bukan hanya terkait dengan satu 
tindak pidana, namun dugaan tindak pidana tersebut belum 
masuk dalam tahap penyidikan, maka pemeriksaan tetap 
dapat dilakukan karena sifat penanganan tindak pidana 
pencucian uang bisa meluas sepanjang tindak pidana yang 
menjadi dugaan sumber harta kekayaan tersebut masih 
dalam ruang lingkup ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Nomor 8 
Tahun 2010. 
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B e r i t a a c a r a p e n y i d i k a n d i g u n a k a n u n t u k 
membuktikan bahwa benar tindak pidana asal yang diduga 
menjadi sumber harta kekayaan tersebut telah masuk pada 
tahap penyidikan. Hal ini sangat penting karena 
permohonan penanganan harta kekayaan hanya dapat 
diajukan oleh penyidik dalam proses dilakukan penyidikan. 
Jika perkara pidana yang diduga menjadi sember harta 
kekayaan masih dalam tahapan penyelidikan, maka 
permohonan penanganan harta kekayaan masih belum 
dapat diajukan dan penyidik harus mendapatkan terlebih 
dahulu dua bukti permulaan yang cukup, kemudian 
meningkatkan statusnya menjadi penyidikan. Setelah itu, 
baru ia berhak untuk mengajukan permohonan penanganan 
harta kekayaan. 

Syarat adanya penyidikan terhadap tindak pidana asal 
untuk bisa mengajukan permohonan penanganan harta 
kekayaan didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Pada tahap penyelidikan, masih belum dapat dipastikan 
apakah peristiwa yang sedang diselidiki termasuk dalam 
kategori tindak pidana atau bukan karena tujuan 
penyelidikan untuk memastikan bahwa telah terjadi 
peristiwa pidana; 

2. Pada tahapan penyelidikan masih belum diperoleh bukti 
permulaan yang cukup, sehingga memerlukan upaya 
dari penyelidik untuk mendapatkan bukti-bukti yang 
cukup agar perkaranya bisa ditingkatkan ke tahap 
penyidikan; 

3. Pada tahap penyelidikan belum dapat dilakukan upaya 
paksa termasuk penangkapan dan penyitaan, sedangkan 
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permohonan terhadap harta kekayaan dilakukan setelah 
harta kekayaan tersebut disita oleh penyidik sebagai 
barang bukti. 

Alasan lain yang mendasari bahwa permohoan 
penanganan harta kekayaan baru dapat diajukan setelah 
memasuki tahap penyidikan karena akan berisiko besar jika 
permohonan penanganan harta kekayaan diajukan ketika 
suatu perkara masih dalam tahap penyelidikan. Hakim akan 
mengalami kesulitan untuk menilai apakah peristiwa 
hukum yang menjadi dugaan sebagai sumber harta 
kekayaan tersebut merupakan tindak pidana atau bukan, 
dan akan semakin rumit permasalahannya, jika hakim 
terlanjur menyatakan harta kekayaan tersebut sebagai aset 
negara, ternyata dikemudian hari, hasil akhir penyelidikan 
menyatakan bahwa peristiwa tersebut bukan sebagai tindak 
pidana. 

Meskipun perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan diajukan ketika perkara pidana yang menjadi 
dugaan sumber kekayaan tersebut masih dalam tahap 
penyidikan, namun sedapat mungkin bukti-bukti yang 
diajukan betul-betul dapat meyakinkan hakim bahwa 
peritiwa dipersangkakan adalah tindak pidana dan harta 
kekayaan yang dimohonkan penanganannya merupakan 
hasil dari tindak pidana tersebut atau tindak pidana lain.  

Hakim harus dapat memperkecil kemungkinan 
terjadinya perbedaan penilaian pada saat perkara pokoknya 
benar-benar disidangkan. Artinya, jika terjadi perbedaan 
pandangan atau penilaian terhadap peristiwa yang diduga 
sebagai tindak pidana, maka akan berdampak pada putusan 
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tentang penanganan harta kekayaan tersebut dikemudian 
hari saat perkara pokoknya disidangkan, meskipun tidak 
secara serta merta jika perkara tindak pidana yang diduga 
menjadi sumber harta kekayaan tersebut dinyatakan tidak 
terbukti pada persidangan perkara pokoknya, harta 
kekayaan tersebut bisa diserahkan kepada si terdakwa.  

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa harta 
kekayaan yang diajukan penanganan ke pengadilan tidak 
harus keterkaitannya hanya dengan tindak pidana yang 
disidik berdasarkan berita acara penyidikan yang dijadikan 
syarat untuk pengajuan permohonan tersebut, namun tidak 
menutup kemungkinan keterkaitannya dengan tindak 
pidana lain.  

Selain itu, pihak yang merasa berhak terhadap harta 
kekayaan yang diajukan permohonan juga tidak serta merta 
langsung bisa mendapatkan harta kekayaan tersebut karena 
ia harus membuktikan kepemilikannya dan sekaligus wajib 
membuktikan bahwa keberadaan harta kekayaan tersebut 
tidak terkait dan bukan berasal dari tindak pidana. 

4. Petunjuk 
Sebelum lebih jauh membahas tentang alat bukti 

petunjuk, perlu dijawab terlebih dahulu apakah alat bukti 
petunjuk dapat digunakan oleh hakim dalam memeriksa 
permohonan penanganan harta kekayaan, sedangkan yang 
menjadi objek perkaranya bukan perbuatan pidana, 
melainkan tentang penentuan status harta kekayaan?  

Untuk dapat menjawabnya, maka kita perlu 
memahami terlebih dahulu tentang apa yang dimaksud 
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dengan petunjuk menurut hukum acara pidana. Ketentuan 
Pasal 188 ayat (1) KUHAP menyebutkan sebagai berikut: 

“Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang 
karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang 
lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan 
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa 
pelakunya.” 

Menurut ketentuan pasal di atas disebutkan bahwa 
petunjuk digunakan untuk menentukan telah terjadinya 
suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Kembali kepada 
pembahasan tentang perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan, bahwa penyidik mengajukan permohonan 
ini sebagai bagian dari tindakan penyidikan karena 
permohonan tersebut dapat diajukan ke pengadilan setelah 
perkara tindak pidana yang diduga sebagai sumber harta 
kekayaan telah memasuki tahapan penyidikan. Selain itu, 
meskipun yang menjadi objek perkara adalah penentuan 
status harta kekayaan (aset), tetapi keberadaannya tidak 
dapat dipisahkan dari tindak pidana yang sedang diproses 
oleh penyidik. 

Berdasarkan alasan yang diuraikan di atas, maka 
hakim dapat menggunakan alat bukti petunjuk untuk 
mendapatkan keyakinan bahwa benar harta kekayaan yang 
diajukan permohonan ke pengadilan merupakan hasil dari 
tindak pidana. 

Pasal 188 ayat (2) KUHAP menyebutkan bahwa 
petunjuk hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat 
dan keterangan terdakwa. Ketentuan tersebut bersifat 
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limitatif, artinya hakim tidak dapat mengambil petunjuk 
selain dari tiga jenis alat bukti tersebut.  

Beberapa kalangan menilai bahwa petunjuk tidak tepat 
dijadikan sebagai alat bukti karena sifatnya abstrak atau 
tidak ada bentuk kongkritnya. Petunjuk hanya ada dalam 
alam pemikiran hakim yang memeriksa perkara, sehingga 
lebih tepat petunjuk menjadi cara bagi hakim untuk 
menganalisis suatu keadaan dan kemudian mengambil 
sebuah kesimpulan berdasarkan hasil analisis yang 
dilakukan. 

KUHAP telah memberikan rambu-rambu bagi hakim 
dalam mengambil sebuah bukti petunjuk. Pasal 188 ayat (3) 
KUHAP menyebutkan sebagai berikut: 

“Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk 
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan 
arif lagi bijaksana setelah ia mengadakan pemeriksaan 
dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan 
hati nuraninya.” 

Oleh karena petunjuk digantungkan pada hasil 
penilaian hakim, maka petunjuk bisa menjadi pisau bermata 
dua. Jika hakim menggunakannya secara cermat dan 
bertanggung jawab, maka petunjuk dapat membantu hakim 
dalam mendapatkan kebenaran materiil, namun jika hakim 
menggunakannya dengan ceroboh dan kurang hati-hati, 
maka akan menimbulkan kekeliruan yang fatal bagi 
penegakan hukum.  

Pada umumnya petunjuk digunakan dalam perkara-
perkara yang minim dengan alat bukti fisik, misanya dalam 
kasus pembunuhan, pemerkosaan, atau pelecehan seksual 
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yang tidak ada saksi lain selain korban yang menyaksikan 
perbuatan tersebut. 

Alat bukti petunjuk tidak dapat berdiri sendiri, 
melainkan tetap terikat dengan asas minimal pembuktian 
yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHAP, sehingga alat 
bukti petunjuk digunakan setelah ada alat bukti lainnya 
terlebih dahulu dan tidak dapat dimaknai sebaliknya karena 
petunjuk tidak dapat dibentuk jika tidak ada keterangan 
saksi, surat dan keterangan terdakwa. 

Dalam pemeriksaan perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan hakim dihadapkan pada fakta bahwa ada 
harta kekayaan yang disita oleh penyidik berdasarkan hasil 
temuan PPATK sebagai transaksi mencurigakan, sedangkan 
orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak 
ditemukan. Dalam penentuan status harta kekayaan tersebut 
hakim harus mendapat keyakinan bahwa harta kekayaan 
yang dimohonkan adalah hasil dari tindak pidana, sehingga 
bukti petunjuk sangat diperlukan dalam membangun 
keyakinan bagi hakim karena hakim tidak dapat melakukan 
klarifikasi kepada orang yang diduga sebagai pelaku tindak 
pidananya. 

Hakim juga dapat menggunakan petunjuk pada saat 
keterangan saksi dan bukti surat tidak menerangkan secara 
langsung tindak pidana yang terjadi dan kaitannya dengan 
harta kekayaan, sehingga hakim menghubungkan di antara 
keterangan saksi dan bukti surat untuk mendapatkan 
kesimpulan tentang adanya tindak pidana dan harta 
kekayaan yang dimohonkan penanganannya merupakan 
hasil dari tindak pidana.  
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Sebagaimana disebutkan di Pasal 188 ayat (1) KUHAP 
bahwa tujuan dari penggunaan bukti petunjuk adalah untuk 
menentukan bahwa benar tindak pidana telah terjadi dan 
terdakwa sebagai pelakunya. Namun, dalam kaitannya 
dengan pembuktian perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan ini petunjuk hanya digunakan dalam hal untuk 
memastikan bahwa tidak pidana benar terjadi dan harta 
kekayaan yang dimohonkan penanganannya adalah hasil 
dari tindak pidana tersebut. 

Pada persidangan keberatan, hakim juga dapat 
mengambil sebuah petunjuk dari pembuktian yang diajukan 
oleh pemohon keberatan karena pihak yang mengajukan 
keberatan diwajibkan untuk membuktikan bahwa harta 
kekayaan yang menjadi objek perkara bukan hasil dari 
tindak pidana. Ketika pemohon keberatan tidak mampu 
membuktikan bahwa harta tersebut bukan hasil dari 
kejahatan, atau ia tidak mampu membuktikan asal usul 
kepemilikannya yang sah, maka hakim dapat menarik 
sebuah petunjuk bahwa harta tersebut merupakan hasil dari 
tindak pidana atau setidaknya ada keterkaitan dengan 
tindak pidana. 

E. EKSISTENSI BARANG BUKTI 
Salah satu hal yang menegaskan bahwa permohonan 

penanganan harta kekayaan merupakan perkara pidana atau 
paling tidak terkait dengan perkara pidana adalah adanya 
eksistensi barang bukti dalam proses pemeriksaannya. 
Beberapa ketentuan dalam Perma 1/2013 menyebutkan 
istilah barang bukti, di samping penyebutan tentang alat 
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bukti, baik yang menunjuk langsung pada harta kekayaan 
yang dimohonkan, maupun menunjuk pada barang bukti 
secara terpisah dari harta kekayaan yang menjadi objek 
perkara dalam permohonan tersebut sebagai berikut: 

Ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perma 1/2013 berbunyi 
sebagai berikut: 

“Berdasarkan permohonan penanganan harta kekayaan dan 
alat bukti dan/atau barang bukti yang diajukan oleh 
penyidik selaku pemohon penanganan harta kekayaan, hakim 
memutus harta kekayaan tersebut sebagai aset negara atau 
dikembalikan kepada yang berhak” 

Sedangkan Pasal 11 ayat (6) Perma 1/2013 
menyebutkan sebagai berikut: 

“Pemohon keberatan harus mengajukan alasan-alasan 
keberatan disertai dengan alat-alat bukti dan/atau barang 
bukti yang diperlukan, serta menghadiri sendiri 
persidangan, baik didampingi atau tidak didampingi oleh 
kuasa hukumnya.” 

Dua ketentuan di atas pada prinsipnya memiliki 
pemaknaan yang hampir sama, yang membedakan 
keduanya adalah subjek yang dituju oleh masing-masing 
pasal tersebut. Pasal 10 ayat (1) Perma 1/2013 ditujukan 
kepada penyidik sebagai pihak pemohon, sedangkan Pasal 
11 ayat (6) Perma 1/2013 ditujukan kepada pemohon 
keberatan.  

Berdasarkan uraian di atas, yang menjadi persoalan 
adalah, dalam ketentuan Pasal 11 ayat (6) Perma 1/2013 
yang menyebutkan bahwa barang bukti diajukan oleh 
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pemohon keberatan, apakah mungkin seseorang yang bukan 
penyidik mengajukan barang bukti? Bukankah barang bukti 
adalah barang/benda yang terkait dengan tindak pidana 
dan telah dilakukan penyitaan berdasarkan ijin/persetujuan 
dari ketua pengadilan setempat? Sedangkan barang/benda 
yang belum dilakukan penyitaan dan belum diajukan ke 
persidangan, belum dapat dikatakan sebagai barang bukti. 
Artinya, barang tersebut baru memiliki peranan dalam 
proses pembuktian jika telah dilakukan penyitaan dan telah 
diajukan ke tahap pembuktian di sidang pengadilan. 

Dalam proses penegakan hukum pidana kita mengenal 
tiga istilah yang berkaitan dengan benda/barang yang 
terkait dengan tindak pidana, yaitu barang sitaan negara, 
barang bukti dan barang rampasan negara. Pada prinsipnya 
menunjuk pada objek yang sama, tetapi memiliki perbedaan 
dalam hal  sebagai berikut: 

- Barang sitaan negara adalah benda/barang yang telah 
disita namun belum diajukan ke pengadilan,; 

- Barang bukti adalah benda/barang yang disita dan 
diajukan ke pengadilan untuk kepentingan proses 
pembuktian; dan  

- Barang rampasan negara adalah benda/barang yang 
sebelumnya menjadi barang bukti, dalam putusan hakim 
dinyatakan dirampas untuk negara. 

Jika pengertian barang bukti seperti disebutkan di atas, 
maka tidak mungkin pemohon keberatan dapat mengajukan 
barang bukti karena yang dapat mengajukan barang bukti 
dalam perkara tersebut hanyalah penyidik, sedangkan 
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pemohon keberatan hanya dapat mengajukan bukti-bukti 
yang mendukung terhadap dua aspek sebagai berikut: 

1. Bahwa harta kekayaan yang diajukan permohonan oleh 
penyidik adalah harta kekayaan miliknya (pemohon 
keberatan); 

2. Bahwa harta kekayaan tersebut bukan merupakan hasil 
dari tindak pidana dan/atau tidak ada kaitannya dengan 
tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan. 

Jika dilihat dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perma 
1/2013, maka dapat ditentukan apa yang dimaksud dengan 
barang bukti dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan yaitu sebagai berikut: 

Pertama, barang bukti dalam pengertian harta 
kekayaan yang menjadi objek perkara karena keberadaan 
harta kekayaan tersebut tidak terlepas dari apa yang 
disebutkan dalam Pasal 39 ayat (1) KUHAP yaitu: 

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang 
seluruh atau sebagian diduga diperoleh dari tindakan 
pidana atau sebagai hasil dari 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 lansung dengan 
tindak pidana yang dilakukan. 
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Kedua, barang bukti selain dari yang dimaksud sebagai 
harta kekayaan karena dimungkinkan dalam penanganan 
perkara tindak pidana terdapat barang bukti yang sifatnya 
bukan benda/barang yang dapat di le lang atau 
dimanfaatkan bagi aset negara. Misalnya, dalam sebuah 
penanganan perkara narkotika penyidik telah menemukan 
sejumlah uang dan narkotika, namun si pemiliknya atau 
orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidananya tidak 
ditemukan. Atas hal tersebut, maka barang bukti berupa 
sejumlah uang akan menjadi harta kekayaan yang 
dimohonkan penanganannya oleh penyidik ke pengadilan, 
sedangkan barang bukti berupa narkotika menjadi barang 
bukti tersendiri. 

Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Perma 1/2013 
bahwa dalam proses pembuktian perkara penanganan harta 
kekayaan, penyidik menghadirkan barang bukti ke 
persidangan berupa harta kekayaan yang menjadi objek 
permohonan dan barang bukti lainnya yang bukan sebagai 
objek perkara. Kehadiran barang bukti di persidangan 
bertujuan untuk memberikan keyakinan kepada hakim 
bahwa benar peristiwa pidana yang menjadi sumber dari 
harta kekayaan tersebut ada dan memiliki kaitan dengan 
harta kekayaan yang menjadi objek perkara. 

Penilaian terhadap barang bukti dalam proses 
pembuktian merupakan pelengkap atas alat-alat bukti yang 
tercantum dalam Pasal 184 KUHAP. Terdapat dua aspek 
terkait dengan penilaian barang bukti si persidangan sebagai 
berikut: 
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a) Penilaian terhadap barang bukti bersifat bebas, artinya 
hakim tidak terikat dan bebas menilainya dalam proses 
pembuktian perkara pidana. 

b) Barang bukti tidak bisa berdiri sendiri dalam 
membuktikan kesalahan terdakwa, namun tetap terikat 
dengan alat-alat bukti sebagaimana yang disebutkan 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan prinsip batas 
minimum pembuktian. Barang bukti dapat menguatkan 
keyakinan bagi hakim atas suatu tindak pidana yang 
terjadi. 

Dalam praktik penanganan perkara pidana hakim 
menentukan status barang bukti dalam amar putusan 
sebagai berikut:  89

1. Jika barang bukti adalah milik saksi korban, maka 
barang bukti di kembalikan kepada saksi korban; 

2. Jika barang bukti tidak diketahui siapa pemilik yang 
sebenarnya, maka barang bukti dikembalikan kepada 
pihak dari siapa barang itu disita atau dirampas untuk 
negara; 

3. Jika barang bukti merupakan barang yang digunakan 
untuk melakukan tindak pidana atau sebagai hasil dari 
tindak pidana, tetapi menurut sifatnya memiliki nilai 
ekonomis, maka barang bukti tersebut dirampas untuk 
negara; 

4. Jika barang bukti merupakan barang yang dijadikan alat 
untuk melakukan tindak pidana dan menurut sifatnya 

 D.Y. Witanto & Arya Putra N.K. Diskresi Hakim Sebuah Instrumen Menegakkan 89

Keadilan Substantif, Alfabeta, Bandung, 2013 hlm. 121.
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barang i tu berbahaya bagi masyarakat a tau 
dimungkinkan bisa digunakan untuk melakukan tindak 
pidana lagi, maka barang bukti dimusnahkan atau 
dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi; 

5. Jika barang bukti dianggap masih diperlukan untuk 
proses pemeriksaan perkara yang lain, maka barang 
bukti dinyatakan dipergunakan untuk perkara yang lain; 

6. Jika barang bukti berbentuk surat, maka hakim dapat 
menyatakan barang bukti tetap terlampir dalam berkas 
perkara. 

Meskipun secara yuridis formil barang bukti tidak 
termasuk sebagai alat bukti sebagaimana disebutkan dalam 
Pasal 184 ayat (1) KUHAP, tetapi dalam praktik persidangan 
di pengadilan barang bukti memiliki kedudukan yang 
penting dalam membantu membuktikan peristiwa pidana, 
khususnya dalam mencari dan menemukan kebenaran 
materiil atas sebuah perbuatan pidana.  

Dalam persidangan di pengadilan, barang bukti akan 
diperlihatkan kepada saksi dan terdakwa guna memperjelas 
keterangannya. Jadi bisa dikatakan bahwa barang bukti 
memiliki fungsi untuk menghubungkan antara si pelaku 
dengan perbuatannya dan antara si pelaku dengan akibat 
yang ditimbulkan oleh perbuatannya. 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan barang bukti yang dihadirkan di persidangan juga 
dapat diperlihatkan kepada saksi untuk mendapat kejelasan 
tentang keterkaitannya dengan tindak pidana yang sedang 
ditangani oleh penyidik. Hakim dapat melakukan penilaian 
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terhadap keberadaan barang bukti dengan sifat dan jenis 
tindak pidana yang bersangkutan. 

Namun, perlu diingat bahwa dalam perkara 
permohonan ini, hakim tidak berwenang untuk menentukan 
status barang bukti selain dari harta kekayaan yang 
dimohonkan oleh penyidik sebagai objek permohonan 
karena terhadap barang bukti lainnya, tidak menjadi bagian 
dalam objek permohonan penanganan harta kekayaan. 

F. PEMERIKSAAN SETEMPAT  
Istilah pemeriksaan setempat lebih banyak digunakan 

dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Bahkan, dalam 
hukum acara pidana tidak diatur secara tegas tentang 
pemeriksaan setempat, meskipun hakim pidana terkadang 
melakukannya.  

Ketentuan Pasal 153 ayat (1) HIR menyebutkan sebagai 
berikut: 

“Jika dipandang perlu atau ada faedahnya, maka ketua boleh 
mengangkat satu atau dua orang komisaris dari pada dewan 
itu, yang dengan bantuan panitera pengadilan negeri akan 
melihat keadaan tempat atau menjalankan pemeriksaan di 
tempat itu, yang dapat menjadi keterangan bagi hakim.” 

KUHAP tidak menyebutkan secara tegas bahwa hakim 
dapat melakukan pemeriksaan setempat, tetapi karena 
dalam perkara pidana hakim wajib menggali dan 
menemukan kebenaran materiil, maka tidak menutup 
kemungkinan untuk melakukan pemeriksaan langsung ke 
lokasi barang bukti berada, apabila karena sifat dan jenisnya 
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barang bukti tersebut tidak dapat dihadirkan langsung di 
persidangan.  

Pelaksanaan pemeriksaan setempat dalam proses 
persidangan perkara–perkara pidana merupakan peran 
hakim untuk bersikap aktif dalam mencari kebenaran 
materiil dengan melakukan pengecekan langsung ke lokasi 
penyimpanan barang bukti. Hal ini dikarenakan KUHAP 
(hukum acara pidana) tidak mengatur secara tegas mengenai 
kewenangan hakim untuk melakukan pemeriksaan 
setempat, meskipun juga tidak ada larangan untuk itu. 
Namun demikian, adakalanya pemeriksaan setempat 
(gerechtelijke plaatsopneming) diperlukan dalam proses 
pemeriksaan perkara pidana untuk mendukung pembuktian 
dan membangun keyakinan bagi hakim.  90

Pada prinsipnya pemeriksaan setempat dalam perkara 
pidana sering dilakukan oleh para hakim untuk melihat 
secara langsung fisik dari barang bukti. Hal tersebut 
dilakukan untuk dapat menambah keyakinan bagi hakim 
tentang suatu peristiwa pidana yang terjadi berdasarkan 
keterangan saksi dan keterangan terdakwa tentang 
keberadaan barang bukti yang sebenarnya.  

O l e h k a r e n a h u k u m a c a r a p i d a n a t i d a k 
menjelaskannya secara tegas tentang pemeriksaan setempat, 
maka hakim-hakim pidana sering menggunakan tata cara 

 Ratih Mannul Izzati dan Nyoman Serikat Putra Jaya, Dampak Yuridis Pemeriksaan 90

Stempat (Gerechtelijke Plaatsopneming) Dalam Hukum Acara Pidana Dipandang Dari 
Aspek Pertimbangan Hukum Putusan Perkara Pidana, dikutip dari https://
ejournal.undip.ac.id/index.php/lawreform/article/download/12416/9366 diakses 
tanggal 3 Agustus 2020.
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sebagaimana yang dikakukan dalam perkara perdata, yaitu 
hakim menskorsing persidangan, lalu dengan didampingi 
panitera pengganti menuju ke lokasi yang ditentukan dan 
membuka persidangan di lokasi tersebut. Kemudian hakim 
akan mengklarifikasi setiap barang bukti kepada saksi atau 
terdakwa yang juga turut hadir di lokasi. Setelah selesai 
segala sesuatu yang dibutuhkan, hakim dan panitera 
pengganti kembali lagi ke kantor pengadilan untuk 
melanjutkan atau menutup persidangan. 

Hakim pidana wajib mendapatkan keyakinan pada 
saat akan menjatuhkan sanksi pidana karena jika ia masih 
merasa ragu sampai dengan batas akhir pembuktian, hakim 
tidak dapat menjatuhkan putusan berupa pemidanaan, 
sehingga kebenaran yang sesungguhnya harus dapat 
diperoleh sebelum sampai kepada penjatuhan pidana. 

Ketentuan Pasal 15 Perma 1/2013 menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Dalam hal diperlukan, hakim dapat melakukan pemeriksaan 
terhadap harta kekayaan di tempat harta kekayaan tersebut 
berada.” 

Ketentuan tersebut tidak bersifat wajib dan 
pelaksanaannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. 
Ketentuan Pasal 15 di atas, selain menjadi acuan bagi proses 
pemeriksaan setempat, sekaligus juga menegaskan bahwa 
Perma 1/2013 tidak hanya ditujukan bagi harta kekayaan 
dalam bentuk uang atau harta kekayaan yang berada di 
rekening, melainkan juga termasuk harta kekayaan dalam 
bentuk barang.  
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Jika kita merujuk kembali kepada dasar lahirnya 
perkara permohonan ini, maka sebenarnya munculnya 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini 
sebagai akibat penghentian sementara transaksi oleh 
penyedia jasa keuangan atas permintaan PPATK. 
Pemeriksaan setempat terhadap harta kekayaan 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 Perma 1/2013 
ditujukan bagi benda berwujud yang tidak dapat dihadirkan 
langsung di persidangan agar hakim mendapatkan 
keyakinan terkait kebenaran harta kekayaan tersebut dan 
keterlibatannya dengan tindak pidana yang sedang 
dilakukan penyidikan. 

Pasal 15 Perma 1/2013 menyebutkan bahwa 
pemeriksaan setempat hanya terkait dengan harta kekayaan 
yang menjadi objek perkara dan tidak disebutkan bahwa 
pemeriksaan setempat juga dapat dilakukan terhadap 
barang bukti lain dalam perkara pidana yang diduga sebagai 
sumber dari harta kakayaan. Lalu apakah boleh hakim 
melakukan pemeriksaan setempat terkait barang bukti yang 
bukan sebagai objek perkara permohonan, namun 
dipandang penting oleh hakim untuk memberi keyakinan 
dalam memutus perkara tersebut? 

Telah disebutkan sebelumnya bahwa dalam proses 
pemeriksaan permohonan penanganan harta kekayaan ini 
hakim harus aktif dalam mencari dan menggali kebenaran 
materiil dari perkara yang sedang disidangkan, yaitu salah 
satunya dengan melihat langsung ke lokasi tempat 
penyimpanan barang bukti. Dalam hal ini, hakim tidak 
secara langsung menggunakan ketentuan Pasal 15 Perma 
1/2013, melainkan menggunakan asas umum bahwa hakim 
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pidana bersifat aktif dalam mencari dan menggali kebenaran 
materiil. 

Pasal 15 ayat (1) Perma 1/2013 yang mengatur tentang 
pemeriksaan setempat berada di Bab III, Bagian Ketiga, 
Paragraf 2 tantang Keberatan Terhadap Putusan 
Permohonan Penanganan Harta Kekayaan Yang Diajukan 
Setelah Putusan Diucapkan. Lalu apakah itu artinya bagi 
pemeriksaan keberatan yang diajukan sebelum putusan dan 
pemeriksaan perkara permohonan dalam hal tidak diajukan 
keberatan hakim tidak dapat melakukan pemeriksaan 
setempat?  

Ketentuan Pasal 15 tetap berlaku bagi pemeriksaan 
keberatan sebelum adanya putusan karena Pasal 22 ayat (2) 
Perma 1/2013 secara regas menyebutkan bahwa tata cara 
pemeriksaan keberatan sebelum adanya putusan 
dilaksanakan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal yang 
berlaku bagi pemeriksaan keberatan yang diajukan setelah 
adanya putusan.  

Bagi pemeriksaan permohonan tanpa adanya 
keberatan tidak terdapat aturan tentang apakah hakim dapat 
melakukan pemeriksaan setempat atau tidak. Akan tetapi 
argumentasi yang digunakan sebagai rujukan sebenarnya 
sama, bahwa hakim dalam memeriksa permohonan 
penanganan harta kekayaan ini bersifat aktif untuk 
mendapatkan kebenaran materiil, sehingga jika memang 
diperlukan, maka pemeriksaan setempat tetap dapat 
di lakukan, meskipun dalam tahap pemeriksaan 
permohonan tanpa adanya keberatan. Lalu jika kemudian 
atas putusan tersebut diajukan keberatan, apakah hakim 
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harus mengulangi kembali pemeriksaan setempat agar 
dihadiri oleh pihak pemohon keberatan?  

Perlu diingat bahwa pemeriksaan setempat dalam 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini bukan 
untuk kepentingan para pihak, melainkan untuk menambah 
keyakinan bagi hakim, artinya tidak ada urgensi untuk 
mengulangi pemeriksaan setempat. Para pihak tidak dapat 
mengajukan permintaan agar pemeriksaan setempat diulang 
karena menurut ketentuan Pasal 15 Perma 1/2013 perlu dan 
tidaknya dilakukan pemeriksaan setempat merupakan hak 
dan kewenangan hakim untuk menentukannya. 

G. JANGKA WAKTU PEMERIKSAAN 
Perma 1/2013 menentukan beberapa tahapan 

pemeriksaan permohonan tanpa adanya keberatan dengan 
jangka waktu yang singkat.  

Ketentuan Pasal 10 ayat (2) Perma 1/2013 
menyebutkan sebagai berikut: 

“Hakim harus memutus permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak hari sidang 
pertama” 

Ketentuan di atas bersifat wajib, tetapi perlu diingat 
bahwa jika ketentuan tersebut dilanggar, misalnya 
pemeriksaanya lebih dari jangka waktu yang ditetapkan, hal 
itu bukan berarti bahwa putusan yang dijatuhkan menjadi 
batal demi hukum. Putusannya tetap sah dan mengikat, 
namun hakim pemeriksa perkara dianggap telah tidak 
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profesional dan dapat dijatuhi sanksi atas pelanggaran etik. 
Jadi terlewatnya jangka waktu yang ditentukan tidak 
berimplikasi terhadap keabsahan putusan. Berbeda halnya 
jika putusan tidak diucapkan dalam sidang yang terbuka 
untuk umum, maka hal itu akan menimbulkan putusan 
menjadi batal demi hukum dan proses pengucapan putusan 
harus diulang. 

Sama halnya dengan beberapa perkara lainnya yang 
telah ditentukan jangka waktu pemeriksaannya, seperti 
perkara gugatan sederhana, perkara keberatan atas putusan 
BPSK, meskipun pemeriksaannya melampaui batas waktu, 
putusan tersebut tetap sah dan dapat dieksekusi seperti 
halnya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 
hukum, namun hakim pemeriksa perkara dapat dikenakan 
sanksi karena telah tidak bersikap profesional. 

Pasal 10 ayat (2) Perma 1/2013 hanya berlaku bagi 
pemeriksaan tanpa keberatan, sedangkan bagi pemeriksaan 
atas diajukan keberatan, ketentuan Perma tidak 
mengaturnya secara spesifik, sehingga jangka waktu 
pemeriksaan mengacu pada ketentuan SEMA Nomor 2 
Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penyelesaian Perkara di 
Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 
(empat) Lingkungan Peradilan yaitu paling lama 5 bulan. 

Dalam pemeriksaan permohonan yang tidak diajukan 
keberatan, jangka waktu 7 hari kerja dinilai cukup bagi 
hakim untuk menggelar persidangan mulai dari pembacaan 
permohonan hingga pengucapan putusan karena perkara 
tersebut hanya dihadiri oleh pihak pemohon saja, sedangkan 
dalam persidangan yang diajukan keberatan, maka jangka 
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waktu 7 hari kerja akan membuat hakim tergesa-gesa dalam 
menggelar proses persidangan karena selain dihadiri oleh 
kedua belah pihak, proses pembuktiannya juga 
dimungkinkan secara timbal balik, oleh karena itu 
memerlukan waktu yang lebih lama. 

Proses persidangan permohonan tanpa diajukan 
keberatan hampir mirip dengan persidangan perkara 
perdata permohonan yang biasanya hanya digelar dua atau 
tiga kali persidangan saja, bahkan bagi permohonan yang 
sederhana cukup dengan satu kali sidang saja. 

Perkara permohonan yang tanpa diajukan keberatan 
mirip seperti perkara pemeriksaan cepat, meskipun hakim 
tidak boleh ceroboh dalam menentukan putusan karena jika 
terjadi kesalahan dalam menentukan status harta kekayaan 
yang menjadi objek perkara, selain dapat merugikan 
kepentingan si pemilik harta, juga akan sulit untuk 
memulihkan kembali kepada keadaan semula. Hakim 
pemeriksa permohonan penanganan harta kekayaan harus 
senantiasa cermat dalam melihat dan menilai setiap alat-alat 
bukti yang diajukan oleh pihak penyidik dan tidak begitu 
saja percaya dengan apa yang didalilkan di dalam 
permohonan yang diajukan. 
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BAGIAN 
KESEPULUH 

PUTUSAN  

A. PENGANTAR 
Setelah proses pemeriksaan dilalui, pada tahapan akhir 

hakim akan menjatuhkan putusan sebagai kesimpulan dari 
apa yang dipersoalkan oleh para pihak. Putusan merupakan 
hasil yang didapatkan berdasarkan apa yang diperoleh sejak 
dimulai persidangan hingga akhir pembuktian yang 
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.  

Putusan bukan saja akan mewakili nilai intelektual dan 
kearifan hakim yang memutusnya, namun akan menjadi 
bagian dari sumber hukum yang mengandung kaidah-
kaidah konstruktif bagi pembangunan hukum di masa yang 
akan datang. Putusan tidak hanya menjadi media untuk 
menyatakan seseorang bersalah atau menjadi sarana bagi 
seseorang untuk bisa mengambil kembali haknya yang 
dikuasai orang lain. Akan tetapi secara substansial putusan 
adalah kolaborasi dari hasil olah pikir dan pendalaman 
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nurani yang dikemas dengan sentuhan-sentuhan teori dan 
pengetahuan hukum. sehingga sebuah putusan 
mengandung nilai-nilai akademik, logis dan yuridis.  91

Setelah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk 
umum, putusan akan mengikat secara yuridis kepada pihak-
pihak yang berperkara dan setiap orang yang disebutkan 
secara tegas dalam isi putusan dengan tanpa mengurangi 
hak-hak bagi para pihak untuk mengajukan upaya hukum 
kepada badan peradilan yang lebih tinggi jika ia merasa 
tidak puas terhadap isi putusan yang dijatuhkan. Sedangkan 
secara sosiologis putusan juga mengikat setiap orang, baik 
secara langsung maupun tidak langsung karena pada 
hakikatnya dalam setiap putusan yang dijatuhkan tersirat 
kewajiban bagi setiap orang untuk menghormati isi putusan 
sebagaimana setiap orang juga diwajibkan untuk 
menghormati hukum yang berlaku.  92

Meskipun perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan ini termasuk dalam kategori perkara pidana, 
namun dalam pembuatan putusan hakim tidak dapat 
sepenuhnya berpedoman pada ketentuan Pasal 197 ayat (1) 
dan Pasal 199 ayat (1) KUHAP. Ketentuan Pasal 24 Perma 
1/2013 menyebutkan bahwa ketentuan hukum acara pidana 
tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam peraturan 
tersebut, namun oleh karena relasi para pihak dan substansi 
materi perkara berbeda dengan putusan dalam perkara 
pidana pada umumnya, maka ketentuan Pasal 197 ayat (1) 

 D.Y. Witanto & Arya Putra, N.K. Loc.cit, hlm. 3291

 ibid, hlm. 3292
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dan Pasal 199 ayat (1) KUHAP tidak mengikat secara penuh 
terhadap putusan dalam perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan. 

Pasal 197 ayat (1) KUHAP menguraikan sistematika 
putusan pemidanaan sebagai berikut: 

a. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI 
KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA"; 

b. nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal, jenis 
kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan 
pekerjaan terdakwa; 

c. dakwaan, sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan; 

d. pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai 
fakta dan keadaan beserta alat-pembuktian yang 
diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar 
penentuan kesalahan terdakwa; 

e. tuntutan pidana, sebagaimana terdapat dalam surat 
tuntutan; 

f. pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 
dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan 
perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari 
putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan yang 
meringankan terdakwa; 

g. hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim 
kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal; 

h. pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah 
terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana 
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disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau 
tindakan yang dijatuhkan; 

i. ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan 
dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan 
ketentuan mengenai barang bukti; 

j. keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau 
keterangan di mana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat 
surat otentik dianggap palsu; 

k. perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap 
dalam'tahanan atau dibebaskan; 

l. hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama 
hakim yang memutus dan nama panitera; 

Sedangkan Pasal 199 ayat (1) KUHAP menguraikan 
tentang sistematika putusan selain pemidanaan sebagai 
berikut: 

a. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 ayat 
(1)kecuali huruf e, f dan h; 

b. pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas 
dari segala tuntutan hukum, dengan menyebutkan 
alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang 
menjadi dasar putusan; 

c. perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia 
ditahan. 

Dari sistematika putusan berdasarkan dua ketentuan 
KUHAP di atas, yang dapat diterapkan hanya terkait 
dengan beberapa hal sebagai berikut: 
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1. kepala putusan yang dituliskan berbunyi: "DEMI 
KEADILAN BERDASARIKAN KETUHANAN YANG 
MAHA ESA"; 

2. identitas terdakwa yang diganti menjadi identitas para 
pihak;  

3. pertimbangan hukum putusan;  

4. pasal peraturan perundang-undangan yang digunakan; 

5. hari dan tanggal dilakukan musyawarah j ika 
pemeriksaan dilakukan oleh hakim majelis; 

6. hari dan tanggal putusan serta nama hakim yang 
memutus dan panitera pengganti; 

Menurut sifat perkara dan komposisi para pihak, maka 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini lebih 
mirip dengan perkara perdata atau perkara praperadilan, 
sehingga format putusan pun lebih cocok jika menggunakan 
format putusan praperadian yang cenderung lebih mirip 
dengan putusan dalam perkara perdata. Hal tersebut tidak 
menjadi persoalan sepanjang syarat formil dalam sebuah 
putusan tetap terpenuhi, misalnya pencantuman irah-irah 
karena tanpa adanya irah-irah mengakibatkan putusan 
menjadi batal demi hukum. 

Meskipun ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP 
menyebutkan tidak dipenuhinya ketentuan dalam ayat (1) 
huruf a, b, c, d, e, f, h, i, j, k dan l mengakibatkan putusan 
menjadi batal demi hukum, namun oleh karena putusan 
tersebut bukan terkait dengan putusan pemidanaan, maka 
tidak terikat dengan syarat kebatalan dalam ketentuan pasal 
tersebut. 
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Pasal 18 Perma 1/2013 telah menentukan bahwa 
putusan yang dijatuhkan dalam perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan berisi: 

1. menyatakan harta kekayaan sebagai aset negara; atau 

2. menyatakan harta kekayaan dikembalikan kepada yang 
berhak 

Esensi dari dua hal tersebut biasanya menjadi bagian 
dalam putusan pidana. Jika terdakwa dinyatakan terbukti 
melakukan tindak pidana dan barang bukti dalam perkara 
tersebut merupakan hasil dari tindak pidana, maka pada 
amar putusan akan dicantumkan diktum merampas barang 
bukti untuk negara yang esensinya sama dengan 
menyatakan harta kekayaan tersebut menjadi aset negara, 
sedangkan jika terdakwa tidak terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana, maka barang bukti dikembalikan kepada 
yang berhak atau kepada siapa berang tersebut sebelumnya 
berada. 

B. SISTEMATIKA PUTUSAN 
1. Judul dan Nomor Putusan 

Pada bagian paling atas naskah putusan tertera kata 
“PUTUSAN” yang ditulis dengan menggunakan huruf 
kapital. Istilah putusan digunakan oleh badan peradilan 
sebagai pelaksana fungsi kekuasaan kehakiman. Judul 
putusan juga memberikan identitas dokumen yang 
keluarkan oleh pengadilan sebagai lembaga pemutus 
terhadap perkara yang mengandung sengketa. Putusan 
berbeda dengan penetapan meskipun sama-sama 
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dikeluarkan oleh lembaga peradilan atau keputusan yang 
dikeluarkan oleh pejabat tata usaha negara.  

Di bawah kata putusan terdapat nomor register 
putusan yang tersusun secara kombinasi berupa angka, kode 
perkara, tahun dan kode pengadilan yang memeriksa 
perkara tersebut. Contoh penomoran putusan sebagai 
berikut: nomor/kode perkara/tahun/kode pengadilan. 
Nomor putusan menjadi identitas bagi perkara tersebut. 
Pada umumnya orang lebih mudah untuk mencari sebuah 
perkara dengan menggunakan nomor register daripada 
nama para pihak karena nama para pihak bisa saja sama, 
sedangkan nomor register putusan tidak pernah ada yang 
sama. 

Nomor putusan disusun berdasarkan urutan 
pendaftaran perkara yang tercatat di register dalam kurun 
waktu satu tahun berdasarkan deret hitung dari satu sampai 
dengan jumlah perkara terakhir pada tahun yang 
bersangkutan dan pada tahun berikutnya urutan tersebut 
akan kembali pada hitungan awal sejak pergantian tahun. 
Nomor putusan berfungsi untuk memudahkan dalam 
mencari dan mendeteksi perkara-perkara yang telah diputus 
oleh pengadilan dan akan menjadi dasar penataan dalam 
sistem data base kearsipan putusan di pengadilan.  93

 D.Y. Witanto, Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam 93

Proses Berperkara (Gugur dan Verstek), Mandar Maju, Bandung, 2014, hlm. 11
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2. Irah-Irah 
Salah satu ciri khas sebuah putusan pengadilan 

adalah pencantuman irah-irah pada kepala putusan yang 
b e r b u n y i “ D E M I K E A D I L A N B E R D A S A R K A N 
KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Secara gramatikal irah-
irah tersebut terdiri dari dua frasa yaitu: “Demi Keadilan” dan 
“Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” kedua frasa tersebut 
tergabung menjadi sebuah makna yang tidak boleh 
dipisahkan secara parsial karena kekuatan makna dari titel 
irah-irah terkandung dari perpaduan kalimatnya secara 
utuh. 

Secara filosofis, irah-irah bukan hanya sekedar 
kalimat yang menunjukan bahwa putusan pengadilan 
mengandung kekuatan eksekutorial, melainkan irah-irah 
merupakan sumpah seorang hakim pada saat menjatuhkan 
putusan. Kata “demi” mengandung pengertian sumpah atau 
janji bahwa pada saat menjatuhkan putusan ia bersumpah 
untuk dan atas nama nama keadilan yang didasarkan pada 
sifat-sifat ketuhanan yaitu maha adil dan maha bijaksana. 

Titel irah-irah di kepala putusan pernah beberapa 
kali mengalami perubahan. Ketika Indonesia masih bernama 
Hindia Belanda, irah-irah putusan berbunyi “IN NAAM 
DES KONINGS” atau kurang lebih artinya “atas nama raja”. 
Setelah era kemerdekaan titel irah-irah itu diganti menjadi 
berbunyi: “ATAS NAMA KEADILAN” lalu dengan 
keluarnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang 
Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, maka irah-irah diubah 
lagi bunyinya menjadi “DEMI KEADILAN BERDASARKAN 
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KETUHANAN YANG MAHA ESA” dan sampai sekarang 
bunyi irah-irah tersebut tidak mengalami perubahan.  94

Titel irah-irah mencerminkan makna bahwa tugas 
dan fungsi hakim dalam mengadili suatu perkara harus 
selalu ditujukan untuk tegaknya keadilan bagi setiap pencari 
keadilan tanpa pandang bulu. Sedangkan untuk mencapai 
tujuan keadilan tersebut seorang hakim harus berpedoman 
pada sifat-sifat ke-Tuhanan yaitu “Maha Adil” dan “Maha 
Bijaksana.”  95

Irah-irah dalam putusan pengadilan tidak 
menggunakan kata hukum atau undang-undang, tetapi 
yang digunakan adalah kata “keadilan.” Hal itu 
mengandung pengertian bahwa tujuan penjatuhan putusan 
semata-mata untuk memberikan keadilan. Hukum dan 
undang-undang hanya menjadi sarana atau alat untuk 
mencapai tujuan keadilan karena sejatinya jiwa yang 
terkandung dalam hukum dan undang-undang adalah nilai 
keadilan.  

Sebuah keadi lan t idak d ipero leh mela lu i 
pembentukan hukum atau penerbitan undang-undang, 
melainkan pada saat hukum dan undang-undang itu 
diterapkan. Artinya, hakim lah yang dapat menghidupkan 
nilai keadilan yang terkandung dalam sebuah undang-
undang karena tanpa campur tangan hakim, undang-
undang hanya akan menjadi kumpulan teks dalam sebuah 
kertas. 

 ibid, hlm. 1294

 ibid, hlm. 1295
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Kata “keadilan” dalam irah-irah putusan juga 
menggambarkan bahwa tugas dan fungsi hakim bukan 
semata-mata menerapkan hukum dan undang-undang saja, 
namun hakim mengemban amanat untuk menegakkan 
kebenaran dan keadilan berdasarkan prinsip keadilan 
hukum (legal justice), keadilan moral (moral justice) dan 
keadilan masyarakat (social justice). 

Frasa “Ketuhanan Yang Maha Esa” diambil dari bunyi 
sila pertama Pancasila. Kalimat Ketuhanan Yang Maha Esa 
merupakan pencerminan dari kondisi sosial masyarakat 
Indonesia yang memegang teguh prinsip-prinsip religius. 
Fundamen dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik 
Indonesia adalah semangat religius dari segenap komponen 
bangsa yang tercermin dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara, temasuk dalam kehidupan penegakan hukum 
dan keadilan di lingkungan badan-badan peradilan. 
Menurut prinsip religius, menegakan keadilan merupakan 
bentuk dari titah Tuhan yang diyakini mengandung nilai-
nilai kebaikan secara moral di dalamnya, sehingga 
pencantuman nama Tuhan dalam irah-irah putusan secara 
filosofis sangat besar pengaruhnya tehadap semangat 
penegakan keadilan itu sendiri.  96

3. Identitas Para Pihak 
Identitas para pihak menunjukan tentang subjek 

hukum yang terlibat dalam suatu perkara, baik sebagai 
subjek hukum pribadi (manusia) maupun subjek dalam 
bentuk badan hukum/korporasi. Dalam perkara yang tidak 

 ibid, hlm. 1396
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mengandung sengketa (voluntair) hanya terdapat satu pihak 
sebagai pemohon, sedangkan dalam perkara yang sifatnya 
sengketa (contensiousa) terdapat dua belah pihak yaitu 
penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam perkara pidana 
para pihak terdiri dari penuntut umum dan terdakwa/
penasihat hukum terdakwa. 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan, pihaknya bisa hanya satu yaitu penyidik sebagai 
pemohon, atau bisa juga dua atau lebih jika ada keberatan 
dari pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan dalam 
perkara tersebut. 

Pencantuman identitas bagi penyidik meliputi nama, 
institusi dan alamat, sedangkan bagi pemohon keberatan 
identitas yang dicantumkan meliputi nama, umur, 
pekerjaan, kewarganegaraan dan alamat. 

Identitas penyidik yang dituangkan dalam putusan 
mengikuti identitas yang dinyatakan dalam surat 
permohonan. beberapa contoh penuangan identitas dalam 
putusan penanganan harta kekayaan sebagai berikut: 

• Identitas pihak dalam putusan tanpa adanya keberatan: 
Nama Penyidik :  
NRP: 
Institusi: 
Alamat: 
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor... dan 
Surat Tugas Nomor... bertindak sebagai Pemohon dalam 
Permohonan Penanganan Harta Kekayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 
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2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang 

• Identitas para pihak dalam putusan keberatan sebelum 
adanya putusan: 
Nama: 
Umur: 
Pekerjaan: 
Alamat: 
Sebagai Pemohon Keberatan atas permohonan 
penanganan harta kekayaan dalam tindak pidana 
pencucian uang atau tindak pidana lain yang diajukan 
oleh penyidik sebagai berikut: 
Nama:  
NRP: 
Institusi: 
Alamat: 
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor... dan 
Surat Tugas Nomor... bertindak sebagai Pemohon dalam 
permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang 

• Identitas para pihak dalam putusan keberatan setelah 
adanya putusan oleh hakim tunggal: 
Nama: 
Umur: 
Pekerjaan: 
Alamat: 
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Sebagai Pemohon Keberatan terhadap Putusan 
Pengadilan Negeri... Nomor... tanggal... dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan dalam tindak 
pidana pencucian uang atau tindak pidana lain yang 
diajukan  oleh penyidik sebagai berikut: 
Nama:  
NRP: 
Institusi: 
Alamat: 
Berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor... dan 
Surat Tugas Nomor... bertindak sebagai Pemohon dalam 
permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 
2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. 

4. Duduk Perkara  
Duduk perkara dalam permohonan penanganan 

harta kekayaan merupakan hal ihwal yang menjadi dasar 
dan alasan permohonan atau pengajuan keberatan, baik 
berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh penyidik atau 
oleh pemohon keberatan dalam proses jawab jinawab. 

5. Alat-Alat Bukti 
Proses yang paling menentukan dalam sebuah 

perkara adalah pembuktian karena hakim akan menjatuhkan 
putusan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para 
pihak. Dalam perkara pidana menganut sistem pembuktian 
negatif yaitu ditentukan oleh keyakinan hakim berdasarkan 
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minimum pembuktian sekurang-kurangnya dua alat bukti 
yang sah.  

Indikator keyakinan dan minimum alat bukti 
menjadi dua hal yang saling menguatkan. Hakim tidak 
boleh menjatuhkan pemidanaan tanpa adanya keyakinan, 
dan keyakinan hakim hanya dapat diperoleh dari minimal 
dua alat bukti yang sah. Artinya, bukti-bukti yang diajukan 
ke persidangan harus mampu meyakinkan hakim, 
sebaliknya meskipun banyak bukti yang diajukan ke 
persidangan, tetapi jika hakim tidak mendapat keyakinan, 
maka ia tidak dapat menjatuhkan putusan berupa 
pemidanaan. 

Dalam permohonan penanganan harta kekayaan 
yang t idak dia jukan keberatan, penyidik harus 
membuktikan bahwa ada dugaan tindak pidana yang 
perkaranya sedang dilakukan penyidikan dan harta 
kekayaan yang diajukan penanganannya diduga kuat 
merupakan hasil dari tindak pidana, sedangkan dalam 
perkara keberatan pihak pemohon keberatan wajib 
membuktikan bahwa harta kekayaan yang diajukan 
keberatan bukan hasil dari tindak pidana. 

Seluruh alat bukti yang diajukan oleh para pihak 
harus dicantumkan satu persatu dalam putusan. Proses 
pemeriksaan pembuktian tetap mengacu pada ketentuan 
dalam hukum acara pidana, meskipun tidak semua 
ketentuan dalam hukum acara pidana dapat digunakan 
secara penuh. 
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6. Pertimbangan Hukum 
Mahkota seorang hakim adalah putusan dan intisari 

dari sebuah putusan adalah pertimbangan. Sistematika 
putusan secara garis besar dibagi menjadi 3 (tiga) bagian 
yaitu kepala putusan, pertimbangan putusan (konsideran) 
dan amar.  Dalam pertimbangan putusan berisi alasan-97

alasan hukum (ratio decicendi)  yang digunakan hakim untuk 
mengambil kesimpulan dalam penjatuhan putusan.  

Pertimbangan dalam putusan berisi uraian tentang 
logika untuk mendapatkan sebuah kebenaran, baik 
kebenaran materiil maupun kebenaran formil. Pertimbangan 
adalah proses analisis deduktif dari fakta hukum menjadi 
kesimpulan hukum yaitu bagaimana mengolah fakta-fakta 
hukum dengan menggunakan penalaran dan teori-teori 
hukum untuk mendapatkan sebuah kesimpulan yang akan 
menjadi dasar dan alasan dari penjatuhan putusan. 

Pertimbangan hukum harus dapat menjelaskan 
secara gamblang dan terang mengenai duduk persoalan dari 
suatu perkara dan logika kebenarannya. Fakta-fakta hukum 
yang diperoleh dan logika penalaran yang menjadi arah dari 
kerangka berfikir yang digunakan dalam mengambil 
kesimpulan oleh hakim pada saat menjatuhkan putusan. 
Pertimbangan hukum harus dapat membawa alam pikiran 
justitiabelen kepada alam rasionalisasi yuridis bukan justru 
menimbulkan kebingunan karena konsep logika dan 
penalaran yang digunakan tidak jelas dan berbelit-belit. 
Selain harus rasional dan logis, putusan juga harus memiliki 

 Abdullah, Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan, Program Pasca Sarjana 97

Universitas Sunan Giri, Sidoardjo, hlm. 50
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nilai akademik dan prospektif bagi perubahan hukum di masa 
yang akan datang. Nilai akademik sebuah putusan dapat 
diukur dari landasan teori yang digunakan, semakin 
uptodate teori-teori yang digunakan, maka putusan akan 
lebih realistis dalam menjawab persoalan dan konflik.  98

7. Amar Putusan 
Produk yudisial terdiri dari dua jenis yaitu putusan 

dan penetapan. Amar putusan diawali dengan kata 
“mengadili” sedangkan amar penetapan diawali dengan 
kata “menetapkan.” Diktum putusan dalam perkara pidana 
pada umumnya terdiri dari: 

1. Pernyataan tentang terbukti bersalah atau tidak ; 

2. Penyataan tentang pemidanaan/pembebasan/pelepasan 
dari segala tuntutan hukum; 

3. Pernyataan tentang penahanan; 

4. Pernyataan tentang status barang bukti; 

5. Pernyataan tentang biaya perkara. 

Sedangkan dalam perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan, diktum putusan dalam amar terdiri dari: 

1. Pernyataan mengabulkan/menolak/tidak sapat diterima 
permohonan; 

2. Pernyataan tentang status harta kekayaan dinyatakan 
menjadi aset negara atau dikembalikan kepada yang 
berhak; 

 D.Y. Witanto, Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam 98

Proses Berperkara, Op.cit, hlm. 20
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3. Pernyataan tentang biaya perkara; 

Amar putusan merupakan poin-poin pokok yang 
menjadi kesimpulan hakim berdasarkan argumentasi yang 
diuraikan dalam pertimbangan hukum. Artinya, 
pertimbangan dan amar adalah dua hal yang saling 
menjelaskan, meskipun yang menjadi dasar bagi 
pelaksanaan putusan (eksekusi) adalah diktum yang 
terdapat di dalam amar. Seberapa pun panjang lebar uraian 
dalam pertimbangan hukum, jika tidak dicantumkan dalam 
amar, maka apa yang dipertimbangkan akan menjadi sia-sia 
karena apa yang menjadi kesimpulan putusan tidak bisa 
dieksekusi. Sebaliknya, jika amar putusan tidak didukung 
oleh pertimbangan yang cukup, maka bisa menjadi alasan 
batalnya putusan di tingkat upaya hukum. 

8. Uraian Penutup 
Uraian penutup di akhir putusan memegang peranan 

yang sangat penting terhadap sahnya putusan karena di situ 
termuat kalimat yang menunjukan bahwa putusan 
diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum. 
Jika hal itu tidak dimuat, maka akibatnya putusan menjadi 
batal demi hukum. Terdapat dua kemungkinan terhadap 
kelalaian dalam pencantuman kalimat “diucapkan dalam 
sidang yang terbuka untuk umum” sebagai berikut: 

1. Jika putusan tidak diucapkan dalam persidangan yang 
terbuka untuk umum, maka putusan batal demi hukum 
dan pengucapan putusan harus diulangi; 

2. Jika putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka 
untuk umum, namun lalai dicantumkan dalam uraian 
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penutup putusan, maka naskah putusan cukup di 
renvoi/diperbaiki berdasarkan mekanisme perbaikan 
putusan. 

Selain itu, dalam uraian penutup juga disebutkan 
hari, tanggal dan tahun diadakan musyawarah (dalam hal 
diperiksa oleh hakim majelis) dan hari, tanggal dan tahun 
pengucapan putusan, nama hakim dan panitera, serta para 
pihak yang hadir di persidangan.  

Sebagai contoh uraian penutup dalam putusan 
penanganan harta kekayaan  sebagai berikut: 

D e m i k i a n l a h d i p u t u s k a n d a l a m r a p a t 
permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri ........, 
(dalam perkara keberatan) ...., pada hari ......, tanggal ........., 
tahun......, oleh hakim tunggal (perkara permohonan tanpa 
ada keberatan) yang terdiri dari --------------, sebagai Hakim/ 
Ketua Majelis, -----------, dan -------------, sebagai Hakim 
Anggota (dalam perkara keberatan), putusan mana 
diucapkan pada hari ......., tanggal ......., tahun ......., dalam 
persidangan yang terbuka untuk umum oleh hakim tunggal 
(dalam perkara permohonan tanpa diajukan keberatan)/
Hakim Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim 
Anggota (dalam perkara keberatan) dan dibantu oleh 
-----------, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri 
tersebut, dan dihadiri/tanpa dihadiri oleh penyidik dan/
atau pemohon keberatan. 

9. Tanda Tangan Hakim dan Panitera Pengganti 
Lembar putusan diakhiri dengan tanda tangan hakim 

dan panitera pengganti yang terlibat dalam sidang 
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pengucapan putusan. Tanda tangan merupakan bagian yang 
menunjukan bahwa benar-benar putusan tersebut telah 
diputus dan diucapkan oleh hakim/majelis hakim tersebut 
dalam persidangan yang terbuka untuk umum.  

C. SUBSTANSI PUTUSAN 
1. Putusan Gugur 

Dalam perkara pidana pada umumnya tidak dikenal 
istilah putusan gugur karena jika penuntut umum tidak 
hadir atau tidak mampu menghadirkan terdakwa ke 
persidangan, sedangkan perkara tersebut tidak dapat 
diperiksa dengan tanpa hadirnya terdakwa, maka putusan 
yang dijatuhkan berupa penuntutan tidak dapat diterima. 
Artinya, pengajuan perkara oleh penuntut umum ke 
pengadilan menjadi batal, meskipun putusan tersebut tidak 
mengandung muatan nebis in idem. Jika perkara tersebut 
diajukan kembali, maka harus diregister dan diberi nomor 
perkara yang baru. 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan. Perma 1/2013 menyebutkan istilah putusan 
gugur, yaitu sebagaimana dinyatakan dalam ketentuan Pasal 
19 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: 

“Dalam hal pemohon keberatan tidak menghadiri sendiri 
persidangan hakim menyatakan keberatan tersebut gugur 
dan putusan yang dimohonkan keberatan tetap berlaku”  

Perma tidak menyebutkan apakah putusan gugur 
tersebut diumumkan kembali atau dengan sendirinya 
putusan yang telah dijatuhkan sebelumnya menjadi 
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berkekuatan hukum tetap. Artinya, si pemohon keberatan 
tidak dapat mengajukan kembali keberatannya atau karena 
putusannya gugur, maka ia dapat mengajukan kembali 
keberatannya dalam jangka waktu yang dimulai dari awal 
kembali sejak putusan gugur diucapkan. Hal ini perlu 
mendapat penjelasan yang mendetail agar tidak 
membingungkan para hakim dan pejabat peradilan dalam 
menentukan sikap. 

Berdasarkan kalimat terakhir dalam ketentuan Pasal 19 
ayat (1) Perma 1/2013 disebutkan bahwa apabila 
permohonan keberatan dinyatakan gugur, maka putusan 
yang dimohonkan keberatan tetap berlaku. Hal itu 
mengandung makna bahwa putusan yang dijatuhkan 
sebelumnya demi hukum menjadi berkekuatan hukum tetap 
pada saat permohonan keberatan dinyatakan gugur. 
Namun, jika pemohon keberatan lebih dari satu, dan salah 
satu dari pemohon keberatan tersebut hadir di persidangan, 
pemeriksaan tetap harus dilanjutkan hingga putusan akhir, 
sedangkan bagi pihak pemohon keberatan yang tidak hadir, 
dengan sendirinya akan kehilangan hak dan kedudukannya 
dalam perkara tersebut. 

Telah diuraikan dalam bab sebelumnya, bahwa jika 
ada pihak yang mengajukan keberatan, ketua pengadilan 
tidak boleh langsung menunjuk majelis, namun harus 
ditunggu sampai masa pengumumannya selesai terlebih 
dahulu. Setelah masa pengumuman selesai ketua pengadilan 
baru menunjuk majelis hakim yang akan memeriksa 
perkaranya., sehingga kemungkinan adanya masa waktu 
untuk mengajukan keberatan setelah dijatuhkan putusan 
gugur tidak akan terjadi. 
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2. Putusan Pokok Perkara 
Putusan terhadap substansi perkara permohonan 

penanganan harta kekayaan menyangkut dua hal, yaitu 
menyatakan bahwa harta kekayaan sebagai aset negara atau 
menyatakan harta kekayaan dikembalikan kepada yang 
berhak. Dalam hal harta kekayaan tersebut diduga kuat 
sebagai hasil dari tindak pidana, maka hakim menyatakan 
harta kekayaan sebagai aset negara, namun jika tidak 
terbukti harta tersebut sebagai hasil dari tindak pidana, 
maka putusannya dikembalikan kepada yang berhak.  

Berdasarkan uraian di atas yang menjadi persoalan 
adalah jika harta kekayaan tersebut bukan hasil dari tindak 
pidana, namun pihak yang berhak juga tidak diketahui 
keberadaannya, lalu hakim harus menyerahkan harta 
kekayaan itu kepada siapa? Misalnya, dalam persidangan 
terbukti bahwa penyidik keliru dalam melakukan penyitaan 
terhadap harta kekayaan tersebut, sehingga hakim menilai 
bahwa harta tersebut tidak ada kaitannya dengan tindak 
pidana yang sedang dilakukan penyidikan, namum tidak 
ada yang mengajukan keberatan, sehingga tidak diketahui 
pula siapa yang berhak terhadap harta kekayaan tersebut. 

Persoalan tersebut juga sering terjadi dalam 
pemeriksaan perkara tindak pidana, misalnya si terdakwa 
terbukti melakukan tindak pidana, namun selama di 
persidangan tidak pernah diperoleh keterangan tentang 
siapa pemilik benda-benda yang menjadi barang bukti. 
Dalam kondisi seperti itu hakim dapat menggunakan 
prinsip dasar dalam pengembalian barang bukti, jika barang 
bukti tersebut bernilai ekonomis, maka dikembalikan 
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kepada siapa benda tersebut sebelumnya disita, namun jika 
itupun tidak dimungkinkan karena penyitaan dilakukan 
dari tangan terdakwa, maka hakim dapat menentukan 
barang-barang tersebut dirampas untuk negara. 

Kembali kepada penentuan harta kekayaan yang tidak 
terbukti sebagai hasil dari tindak pidana, namun tidak 
diketahui di mana dan siapa yang berhak atas harta 
kekayaan tersebut, maka hakim tetap dapat menentukan 
statusnya menjadi aset negara dan jika suatu ketika ada 
pihak yang merasa dirugikan atas penentuan status harta 
kekayaan tersebut dapat mengajukan gugatan kepada 
negara dengan ketentuan dia wajib membuktikan asal usul 
harta tersebut dan membuktikan bahwa harta kekayaan 
tersebut bukan merupakan hasil dari tindak pidana.  

Apakah orang yang mengajukan gugatan tersebut 
masih harus memikul kewajiban pembalikan beban 
pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 77 UU Nomor 
8 Tahun 2010 dan Pasal 16 Perma 1/2013, sedangkan 
gugatan tersebut bukan terkait dengan keberatan yang 
diatur dalam Perma 1/2013? Perlu diingat bahwa 
perampasan harta kekayaan tersebut berawal dari proses 
permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 67 ayat (2)  
UU Nomor 8 Tahun 2010 yang dijalankan berdasarkan 
Perma 1/2013, sehingga jika ada pihak yang mengajukan 
gugatan terhadap apa yang telah diputuskan dalam 
permohonan harta kekayaan tersebut, maka prinsip dan 
asas-asas yang berlaku pada pemeriksaan perkara 
permohonan harta kekayaan tetap berlaku. 
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Jika hakim berpendapat bahwa harta kekayaan yang 
dimohonkan penanganannya bukan hasil dari tindak pidana 
dan tidak ada kaitan dengan perkara pidana yang sedang 
dilakukan penyidikan, maka statusnya dikembalikan 
kepada yang berhak sesuai dengan yang ditentukan dalam 
amar putusan. Lalu apakah dengan dinyatakan bahwa harta 
kekayaan yang dimohonkan penyidik bukan hasil dari 
tindak pidana dan tidak ada keterkaitan dengan tindak 
pidana yang sedang dilakukan penyidikan kemudian secara 
otomatis berpengaruh terhadap perkara pidana asalnya?  

M e s k i p u n a d a n y a p e n g a j u a n p e r m o h o n a n 
penanganan harta kekayaan tersebut sebagai akibat dari 
adanya penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga 
menjadi sumber harta kekayaan, namun tidak berarti bahwa 
jika harta kekayaan yang dimohonkan dinyatakan oleh 
hakim bukan hasil dari tindak pidana yang sedang 
dilakukan, lalu secara otomatis penyidikan atas perkara 
pidananya menjadi batal karena bisa saja terjadi bahwa 
tindak pidananya tetap ada, tetapi harta kekayaan yang 
menjadi hasil tindak pidana bukan harta kekayaan yang 
diajukan permohonan. Artinya, penyidik telah keliru dalam 
melakukan penyitaan terhadap harta kekayaan yang 
dimohonkan penanaganannya tersebut. 

Pada prinsipnya, harta kekayaan yang diajukan 
permohonan oleh penyidik dinyatkan statusnya 
dikembalikan kepada yang berhak jika memenuhi ketentuan 
sebagai berikut: 
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1. Terbukti bukan hasil tindak pidana dan tidak terkait 
dengan tindak pidana yang sedang dilakukan 
penyidikan; 

2. Ada orang atau korporasi yang mampu membuktikan 
sebagai pihak yang berhak atas harta kekayaan tersebut 
dan membuktikan bahwa asal-usul harta kekayaan 
tersebut tidak terkait dan bukan merupakan hasil dari 
tindak pidana; 

Dua hal tersebut mutlak harus terpenuhi karena 
meskipun tidak terbukti bahwa harta kekayaan tersebut 
bukan hasil dari tindak pidana yang sedang dilakukan 
penyidikan, tetapi jika pemiliknya atau yang berhak tidak 
ditemukan, maka hakim tetap dapat menentukan harta 
kekayaan tersebut sebagai aset negara. Kenapa logikanya 
demikian? karena meskipun tidak terbukti ada keterkaitan 
dengan tindak pidana yang sedang dilakukan penyidikan, 
namun tidak menutup kemungkinan harta kekayaan 
tersebut terkait dengan tindak pidana lainnya, maka asas 
pembalikan beban pembuktian bagi siapa saja yang merasa 
berhak tetap berlaku jika ada pihak yang merasa dirugikan 
atas permohonan penanganan harta kekayaan tersebut. 

3. Biaya Perkara 
Ketentuan mengenai biaya perkara diatur dalam 

ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP yang berbunyi sebagai 
berikut: 

“Siapa pun yang diputus pidana dibebani membayar biaya 
perkara dan dalam hal putusan bebas atau lepas dari segala 
tuntutan hukum, biaya perkara dibebankan pada negara.” 
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Sedangkan dalam hukum acara perdata ketentuan 
tentang biaya perkara diatur dalam Pasal 181 ayat (1) HIR 
yang berbunyi sebagai berikut: 

“Barang siapa, yang dikalahkan dengan keputusan akan 
dihukum membayar biaya perkara...” 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya, baik 
dengan menggunakan ketentuan dalam KUHAP maupun 
HIR/RBg karena memiliki karakteristik yang berbeda. Dari 
beberapa hal terkait dengan sifat dan jenis perkara, maka 
yang paling tepat jika biaya perkara itu dibebankan kepada 
negara karena penyidik yang bertindak sebagai pemohon 
adalah representasi negara dan untuk kepentingan negara, 
sehingga lebih tepat semua yang terkait dengan pembiayaan 
dalam pengajuan dan proses pemeriksaan perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan dibebankan 
kepada negara. 

Dalam perkara-perkara tertentu yang tidak bisa 
bersandar pada ketentuan Pasal 222 KUHAP atau Pasal 181 
ayat (1) HIR harus ditentukan secara tegas mekanisme 
pembebanan biaya perkaranya karena seperti halnya dalam 
perkara praperadilan akhirnya penentuan biaya perkara 
menjadi tidak seragam yaitu: 

Pertama sebagian putusan membebankan biaya perkara 
kepada pihak yang kalah karena dalam perkara 
praperadilan terkesan ada pihak yang kalah dan 
menang, artinya jika permohonan praperadilannya 
dikabulkan, maka artinya termohon berada di pihak 
yang kalah, begitupun sebaliknya; 
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Kedua sebagian putusan membebankan biaya perkara 
kepada negara, terlepas siapa yang menang atau kalah 
dengan alasan bahwa praperadilan bukan perkara 
perdata, sehingga pembebanan biaya perkara tidak 
didasarkan pada ketentuan kalah atau menang. 

Dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan ini sebenarnya hampir mirip dengan perkara 
praperadilan, artinya meskipun relasi dan kedudukan para 
pihak mirip dengan perkara perdata, namun permohonan 
penanganan harta kekayaan ini adalah perkara pidana, 
maka lebih tepat penentuan biaya perkara tidak didasarkan 
pada siapa yang menang atau kalah, melainkan langsung 
dibebankan kepada negara. 

Apakah biaya perkara tersebut harus disebutkan 
jumlahnya dalam amar putusan? Seperti halnya kelaziman 
dalam putusan bebas atau putusan lepas dari segala 
tuntutan hukum yang biaya perkaranya dibebankan kepada 
negara tidak disebutkan berapa jumlah biaya perkara 
tersebut karena putusan yang membebankan biaya perkara 
kepada negara tidak perlu dieksekusi, sehingga tidak ada 
urgensinya untuk mencantumkan nilai biaya perkara dalam 
putusan, kecuali jika pembebanan biaya perkara kepada 
para pihak, maka harus dicantumkan secara jelas untuk 
kemudahan dalam proses eksekusi.  

Penentuan biaya dalam perkara pidana sendiri 
sebenarnya mengandung persoalan yang pelik karena nilai 
biaya perkara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar 
500 sampai dengan 10.000 itu tidak menggambarkan secara 
faktual dan tidak rasional jika biaya yang digunakan untuk 
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melaksanakan proses penanganan perkara nilainya sebesar 
itu. Lalu pertanyaannya, biaya perkara dalam putusan 
pidana itu sesungguhnya membiaya apa? Persoalan tentang 
biaya perkara ini kedepannya harus segera dibenahi karena 
jika memang pada prinsipnya tidak ada urgensi penggantian 
bai biaya yang digunakan, maka sebaiknya dalam perkara 
pidana biaya perkara cukup dibebankan saja langsung 
kepada negara, atas alasan bahwa senyatanya negaralah 
yang seharusnya membiayai proses penegakan hukum 
pidana. 

Dalam praktinya, biaya perkara yang dijatuhkan 
dalam putusan pidana tidak pernah dibayar oleh terdakwa 
karena tidak ada hukuman penggantinya jika itu tidak 
dibayar, padahal setelah putusan berkekuatan hukum tetap, 
biaya perkara tersebut akan menjadi tagihan negara dan 
akhirnya, kejaksaan yang harus melakukan pembayaran atas 
setiap tagihan biaya perkara yang dijatuhkan dalam putusan 
perkara pidana. 

D. PENGUMUMAN PUTUSAN 
Perma 1/2013 menggunakan istilah pengumuman 

bukan pemberitahuan terhadap putusan yang dijatuhkan. 
Hal ini didasarkan pada beberapa alasan sebagai berikut: 

1. Objek dalam perkara tersebut adalah harta kekayaan 
yang diduga sebagai hasil tindak pidana, namun tidak 
ditemukan pelakunya, sehingga pengumuman tersebut 
berlaku bagi siapa saja yang merasa berhak atas harta 
kekayaan yang diumumkan dalam putusan; 
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2. Pengumuman memiliki jangka waktu sebagai batas bagi 
pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan tersebut 
untuk mengajukan keberatan; 

Pengumuman pada tahap pertama dilakukan setelah 
berkas dinyatakan lengkap dan pada tahap kedua dilakukan 
setelah dijatuhkan putusan tanpa ada keberatan, sedangkan 
setelah dijatuhkan putusan keberatan tidak perlu dilakukan 
pengumuman lagi karena putusan keberatan dengan 
sendirinya langsung berkekuatan hukum tetap.  

Pasal 10 ayat (3) Perma 1/2013 menyebutkan sebagai 
berikut: 

“Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan 
pada papan pengumuman pengadilan negeri dan/atau media 
lain guna memberikan kesempatan kepada pihak yang 
merasa berhak atas harta kekayaan untuk mengajukan 
keberatan” 

Sedangkan Pasal 11 ayat (1) Perma 1/2013 
menyebutkan sebagai berikut: 

“Terhadap putusan permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan dapat 
mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri yang 
bersangkutan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari 
kerja setelah putusan pengadilan diucapkan.” 

Ketentuan tersebut menimbulkan akibat hukum 
bahwa putusan yang dijatuhkan tanpa ada keberatan belum 
memiliki kekuatan hukum yang tetap karena masih 
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memberikan waktu kepada pihak yang merasa berhak atas 
harta kekayaan tersebut untuk mengajukan keberatan dalam 
tenggang waktu 30 hari kerja sejak dilakukan pengumuman. 

Pengumunan putusan sebagaimana diatur dalam 
ketentuan Pasal 10 ayat (3) Perma 1/2013 tidak sama dengan 
pemberitahuan putusan dalam perkara perdata karena 
pemberitahuan putusan ini tidak ditujukan kepada pihak 
tertentu, melainkan kepada siapa saja yang merasa berhak 
atas harta kekayaan yang diajukan oleh penyidik, sedangkan 
pemberitahuan putusan jelas ditujukan kepada pihak-pihak 
dalam perkara tersebut. 

Jika kita menyimak pada bentuk format pengumuman 
permohonan penanganan harta kekayaan dalam Lampiran 
Perma 1/2013 sebenarnya hanya ditujukan bagi 
permohonan sebelum perkaranya diperiksa, yaitu 
sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 ayat (2) Perma 
1/2013, sedangkan bagi pengumuman pasca dijatuhkan 
putusan tidak jelas diatur karena dalam format tersebut 
tidak disebutkan tentang telah diputuskan. Selian itu, pada 
poin 3 disebutkan “keberatan terhadap permohonan penanganan 
harta kekayaan...” padahal setelah adanya putusan, maka 
pengajuan keberatan tersebut pada hakikatnya diajukan 
terhadap putusan. 

Dalam lembar pengumuman setelah adanya putusan 
paling tidak harus tercantum uraian amar putusan. 
Pertanyaannya adalah, jika permohonan penanganan harta 
kekayaan tersebut ditolak, atau hakim tidak mengabulkan 
permohonan penyidik dan memerintahkan bahwa barang 
bukti dikembalikan kepada yang berhak, apakah putusan 
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tersebut tetap harus diumumkan dan apakah masih dapat 
diajukan keberatan? 

Sekali lagi perlu ditegaskan, bahwa siapa saja dapat 
mengajukan keberatan sepanjang memiliki alasan bahwa ia 
berhak atas harta kekayaan tersebut, namun lebih lanjut 
pembahasan tentang dapat atau tidaknya keberatan 
diajukan dalam hal putusan hakim berisi penolakan 
permohonan yang diajukan penyidik, akan dibahas secara 
lebih mendalam pada bagian bab selanjutnya tentang 
Keberatan. 

Sebagaimana pernah dibahas diawal bahwa biaya 
pengumuman menjadi tanggung jawab penyidik jika 
pengumuman dilakukan menggunakan sarana media massa 
atau media elektronik yang memerlukan biaya karena 
penyidik adalah pihak yang berkepentingan terhadap 
permohonan tersebut. Namun, jika permohonan penyidik 
ditolak bukan tidak mungkin penyidik tidak mau 
mengeluarkan biaya untuk pengumuman tersebut, maka 
untuk mengantisipasi hal tersebut, pada saat pengumuman 
sebelum perkara diperiksa, panitera sebaiknya langsung 
memperhitungkan sekalian biaya untuk pengumuman tahap 
kedua jika setelah putusan diperlukan adanya pengumuman 
karena jika dalam masa pengumuman pertama tidak ada 
pihak yang mengajukan keberatan, dan pengumuman 
setelah putusan tidak diperlukan akibat adanya keberatan 
dari pihak yang merasa berhak, maka uang untuk biaya 
pengumuman harus dikembalikan kepada pihak penyidik. 

Perlakuan dalam pembebanan biaya pengumuman 
lebih tepat menggunakan mekanisme seperti halnya panjar 
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perkara agar panitera tidak repot jika kebutuhan biaya 
tersebut diperlukan, sedangkan jika permohonan penyidik 
ditolak, bisa jadi penyidik tidak akan mau lagi membayar 
biaya pengumuman, sedangkan Perma 1/2013 tetap 
mewajibkan dilakukan pengumuman terhadap putusan 
tanpa adanya keberatan, terlepas isi putusannya 
menyatakan harta kekayaan menjadi aset negara atau 
dikembalikan kepada yang berhak. 

Pengumunan putusan dalam hal tidak adanya 
keberatan menentukan kapan putusan tersebut berkekuatan 
hukum tetap. Artinya, jika sampai dengan jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari kerja tidak ada keberatan dari pihak yang 
merasa berhak atas harta kekayaan tersebut, maka putusan 
tersebut menjadi berkekuatan hukum tetap dan dapat 
dieksekusi oleh jaksa. Namun, jika terdapat keberatan dalam 
jangka waktu pengumuman dilakukan, maka perkara akan 
diperiksa lagi di tahap keberatan. 

497



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

498

Pada umumnya, orang akan berpikir beberapa kali untuk mengajukan keberatan terhadap 
permohonan penanagan harta kekayaan tersebut karena bisa jadi bukan mendapatkan 
hartanya malah dirinya menjadi tersangka, sehingga yang akan mengajukan keberatan 
hanyalah orang atau korporasi yang memang memiliki bukti sebagai pemilik harta tersebut 
sekaligus memiliki bukti tentang asal-usul perolehan yang sah atas harta kekayaan 
tersebut.
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BAGIAN 
KESEBELAS 

  
KEBERATAN  

A. RUANG LINGKUP KEBERATAN 
Sebelum lebih jauh menguraikan tentang ruang 

lingkup keberatan, perlu dibahas tentang apakah keberatan 
ini merupakan upaya hukum atau pemeriksaan di tingkat 
pertama? Perma 1/2013 sendiri mengatur dua bentuk 
kebaratan yaitu: 

1. Keberatan yang diajukan sebelum ada putusan, yaitu 
setelah berkas perkara dinyatakan lengkap; 

2. Keberatan setelah dijatuhkan putusan dalam hal tidak 
ada keberatan setelah pengumuman pada Pasal 8 ayat (2) 
Perma 1/2013; 

Keberatan sebagaimana disebutkan dalam poin 1 
merupakan pemeriksaan tingkat pertama. Perma 1/2013 
memberikan istilah keberatan hanya untuk membedakan 
dengan pemeriksaan tanpa adanya pihak yang merasa 
berhak atas harta kekayaan tersebut, sedangkan jika ada 
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keberatan perkara tersebut dihadiri oleh dua belah pihak 
dan diperiksa secara timbal balik. Sedangkan bagi keberatan 
yang disebutkan pada poin 2 diajukan setelah adanya 
putusan. Artinya, meskipun diperiksa di pengadilan yang 
sama, namun hakim pemeriksanya berbeda dan perkara 
diadili kembali. Atas alasan tersebut, maka keberatan ini 
lebih relevan dimaknai sebagai upaya hukum, meskipun 
tetap menimbulkan persoalan karena semestinya upaya 
hukum diajukan oleh pihak di dalam suatu perkara, 
sedangkan pemohon keberatan pada saat itu belum menjadi 
pihak dalam perkara tersebut. 

Dalam ruang lingkup perkara perdata terdapat bentuk 
pemeriksaan yang mirip dengan keberatan dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan setelah adanya 
putusan yaitu: 

1. Dalam perkara gugatan sederhana, setelah diputuskan 
oleh hakim tunggal, pihak yang tidak menerima putusan 
dapat mengajukan keberatan ke pengadilan yang 
memutus sebelumnya, dengan ketentuan pada tingkat 
keberatan, perkara tersebut diperiksa dan diputus oleh 
hakim majelis. 

2. Dalam perkara keberatan terhadap putusan BPSK, istilah 
yang digunakan juga keberatan, namun yang berbeda 
adalah perkara tersebut sebelumnya telah diputus oleh 
lembaga kuasi peradilan, yaitu Badan Penyelesaian 
Sengketa Konsumen (BPSK). 

3. Dalam verzet terhadap putusan verstek, juga hampir 
mirip dengan keberatan dalam perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan karena sama-sama diajukan 
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ke pangadilan yang memutus perkara sebelumnya, 
hanya perbedaannya, dalam verzet pemeriksaan perkara 
kembali dibuka dari awal dan diputus oleh hakim yang 
sama, sedangkan dalam keberatan permohonan 
penanganan harta kekayaan diperiksa diputus oleh 
hakim yang berbeda. Selain itu, perkara verzet terhadap 
putusan verstek tidak mengadili putusan sebelumnya 
karena pada saat diajukan verzet putusan verstek 
eksistensinya dianggap tidak pernah ada. 

Keberatan yang diatur dalam Perma 1/2013 
merupakan lembaga hukum baru yang sebelumnya tidak 
diatur dalam hukum acara pidana, maupun hukum acara 
perdata. Istilah yang dikenal dalam KUHAP adalah 
perlawanan yaitu perlawanan terhadap putusan tanpa 
hadirnya terdakwa dalam perkara tindak pidana lalu lintas 
dan perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 156 ayat 
(3) KUHAP. 

Ketentuan Pasal 214 ayat (5) KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan 
secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan 
perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan 
itu.” 

Sedangkan menurut Pasal 156 ayat (3) KUHAP 
disebutkan sebagai berikut: 

“Dalam hal penuntut umum berkeberatan terhadap 
keputusan tersebut, maka ia dapat mengajukan perlawanan 
kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan negeri yang 
bersangkutan.” 
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Meskipun keduanya menggunakan istilah perlawanan, 
namun diajukan ke dua tingkat peradilan yang berbeda. 
Perlawanan terhadap putusan di luar hadirnya terdakwa 
sebagaimana diatur dalam Pasal 214 ayat (5) KUHAP 
diajukan ke pengadilan negeri yang memutus sebelumnya, 
sedangkan per lawanan terhadap putusan yang 
mengabulkan eksepsi dari terdakwa/penasihat hukum 
diajukan ke pengadilan tinggi. Perbedaan kedua adalah 
perlawanan dalam Pasal 214 ayat (5) KUHAP kaitannya 
dengan masalah pemidanaan, sedangkan perlawanan dalam 
Pasal 156 ayat (3) KUHAP tidak ada kaitan dengan 
pemidanaan, melainkan menyangkut kompetensi 
pemeriksaan. 

Jika dibuat dalam bentuk skema alur pemeriksaan 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan, 
tergambar sebagai berikut: 
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B. PEMOHON KEBERATAN 
Keberatan dapat diajukan baik oleh subjek hukum 

perseorangan maupun korporasi. Dalam hal pemohon 
keberatan adalah subjek hukum pribadi, maka ia wajib hadir 
langsung di sidang pengadilan dengan atau tanpa kuasa 
hukum, sedangkan jika pemohon keberatan adalah subjek 
hukum korporasi, maka salah seorang pengurus wajib hadir 
mewakili korporasi dalam persidangan yang di gelar. 

Ketentuan Pasal 11 ayat (4) Perma 1/2013 
menyebutkan sebagai berikut: 

“Dalam hal pemohon keberatan adalah korporasi, panggilan 
disampaikan kepada pengurus di tempat tinggal pengurus 
atau di tempat pengurus berkantor.” 

Sedangkan dalam ketentuan ayat (5) di pasal yang 
sama disebutkan sebagai berikut: 

“Salah seorang pengurus korporasi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (4) wajib menghadap di sidang pengadilan 
mewakili korporasi.” 

Dalam hukum pidana, pengertian korporasi mencakup 
suatu perkumpulan yang berbadan hukum maupun yang 
tidak berbadan hukum. Menurut Wiyono Prodjodikoro 
korporasi adalah suatu perkumpulan orang. Dalam 
korporasi biasanya yang mempunyai kepentingan adalah 
orang-orang atau manusia yang merupakan anggota dari 
korporasi itu, anggota-anggota mana juga mempunyai 
kekuasaan dalam peraturan korporasi berupa rapat anggota 
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sebagai alat kekuasaan yang tertinggi dalam peraturan 
korporasi.  99

Dalam perkara keberatan terdapat dua pihak atau 
lebih yang masing-masing saling mempertahankan 
kepentingannya. Bisa saja pihak pemohon keberatan 
jumlahnya lebih dari satu bahkan dalam jumlah yang 
banyak, maka susunan para pihak dalam perkara tersebut 
menjadi sebagai berikut: 

1. Pemohon Keberatan I 

2. Pemohon Keberatan II  dst... 

3. Termohon Keberatan (Penyidik) 

Jika dipadankan dengan perkara perdata gugatan, 
memang agak sulit menempatkan siapa sebenarnya yang 
berkedudukan sebagai penggugat dan tergugat dalam 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan tersebut. 
Jika dipandang dari inisiatif pengajuan perkaranya, maka 
penyidik berkedudukan layaknya penggugat dan pemohon 
keberaan layaknya tergugat karena penyidik yang pertama 
kali mengajukan permohonan tersebut, namun itupun tidak 
persis sama karena posisi tergugat dalam perkara perdata 
masuknya ke dalam proses berperkara oleh sebab ditarik 
pihak penggugat, sedangkan dalam perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan, masuknya pemohon keberatan 
ke dalam suatu perkara karena itikad dan niatnya sendiri 
untuk memperjuangkan kepentingan atas harta kekayaan 
yang dimohonkan penanganannya. 

 Muladi dan Dwidja Priyatno, Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum 99

Pidana, STHB, Bandung, 1991, hlm. 15
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Subjek yang mengajukan keberatan atas permohonan 
penanganan harta kekayaan, baik pada saat sebelum 
putusan, maupun setelah dijatuhkan putusan memiliki 
sedikit kemiripan dengan subjek hukum yang mengajukan 
perlawanan terhadap sita jaminan atau terhadap sita 
eksekusi dalam perkara perdata karena pada prinsipnya ia 
merasa keberatan atas penyitaan terhadap objek yang 
diklaim sebagai harta miliknya.  

Dalam Perlawanan pihak ketiga terhadap sita eksekusi 
atau sita jaminan tidak hanya dapat diajukan atas dasar hak 
milik, tetapi juga dapat diajukan oleh pemegang hak 
tanggungan yang beritikad baik karena sebenarnya objek 
yang berada dalam hak tanggungan tidak dapat diletakan 
sita kecuali dengan sita persamaan.  

Sedangkan Perma 1/2013 hanya menyebutkan yang 
dapat mengajukan keberatan adalah pihak yang merasa 
berhak, sedangkan yang berhak menurut hukum perdata itu 
bisa dalam pengertian sebagai berikut: 

- sebagai pemilik; 

- sebagai pemegang jaminan; atau  

- sebagai yang berhak untuk menguasai saja, misalnya 
penyewa, peminjam dsb. 

Hal ini penting untuk dibahas karena meskipun pada 
awalnya ketentuan Pasal 67 ayat (2) UU Nomor 8 Tahun 
2010 hanya mengatur tentang harta kekayaan dalam bentuk 
uang yang ada di rekening atau yang sejenisnya dengan itu 
karena perkara tersebut muncul atas dasar permintaan 
pengehentian transaksi oleh PPATK, namun dalam Perma 
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1/2013 ruang lingkup harta kekayaan yang menjadi objek 
perkara diperluas, bukan hanya terbatas pada uang yang 
ada dalam suatu rekening, namun juga termasuk harta 
kekayaan dalam bentuk barang. 

Pertanyaannya, apakah pihak pemegang jaminan atau 
yang hanya berhak menguasai tetapi bukan pemiliknya 
boleh mengajukan keberatan? Misalnya, penyewa atau 
peminjam? Perma 1/2013 tidak menjelaskan secara rinci 
tentang hal itu, namun jika dikaitkan dengan ketentuan 
Pasal 16 Perma 1/2013 bahwa ada kewajiban bagi pemohon 
keberatan untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan 
yang diajukan keberatan bukan hasil dari tindak pidana, 
tentu yang dapat membuktikan hal itu hanyalah si pemilik 
harta saja. Artinya, si pemegang jaminan maupun pihak 
penyewa atas harta kekayaan tersebut tidak dapat 
mengajukan keberatan karena ia tidak dapat dibebankan 
untuk membuktikan asal-usul harta kekayaan yang menjadi 
objek perkara bukan hasil dari tindak pidana. 

Selain alasan sebagaimana disebutkan di atas, alas hak 
kepemilikan sebagai dasar pengajuan keberatan terhadap 
harta kekayaan yang dimohonkan penanganannya oleh 
penyidik sekaligus juga menjadi konsekuensi bagi pemohon 
keberatan jika ia terbukti sebagai pemiliknya, namun ia 
tidak dapat membuktikan bahwa harta kekayaan tersebut 
bukan hasil dari tindak pidana, maka ia dapat dijerat sebagai 
pelaku pencucian uang, bahkan jika penyidik memiliki bukti 
permulaan yang cukup, ia dapat menetapkan si pemohon 
keberatan sebagai tersangka dalam perkara pencucian uang.  
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Pada umumnya, orang akan berpikir beberapa kali 
untuk mengajukan keberatan terhadap permohonan 
penanganan harta kekayaan tersebut karena bisa jadi bukan 
harta yang didapatkan, malah dirinya menjadi tersangka, 
sehingga pihak yang akan mengajukan keberatan hanyalah 
orang atau korporasi yang memang memiliki bukti kuat 
sebagai pemilik harta tersebut, sekaligus memiliki bukti 
tentang asal-usul perolehan yang sah atas harta kekayaan 
dimaksud. 

Pihak pemegang jaminan tidak dapat menjadi 
pemohon keberatan karena ia mendapatkan hak tersebut 
dari si pemilik berdasarkan perjanjian jaminan, sehingga ia 
tidak dapat menjelaskan dari mana asal usul harta tersebut 
selain dari hal yang diperjanjikan dengan si pemilik harta 
kekayaan. Lalu bagaimana perlindungan hukumnya bagi si 
pemilik jaminan atas kerugian yang diderita akibat 
perampasan harta kekayaan tersebut? Pihak pemegang 
jaminan hanya dapat mengajukan tuntutan ganti kerugian 
kepada si pemilik barang karena telah menjaminkan barang 
hasil dari kejahatan, hal itu sebagai bagian dari risiko yang 
harus di tanggung oleh di pemegang jaminan karena telah 
tidak hati-hati dan cermat dalam menilai karakter si debitur. 
Bahkan, jika si pemegang jaminan dinilai tidak beritikad 
baik, maka ia akan kehilangan hak sama sekali. 

Penegakan hukum pidana tidak boleh lumpuh hanya 
karena ada perjanjian perdata, namun pihak yang dirugikan 
tetap disediakan sarana untuk mengajukan tuntutan ke 
pengadilan atas kerugian-kerugian yang dialami sepanjang 
memiliki alasan yang kuat dan beritikad baik.  
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Ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP menyebutkan 
sebagai berikut: 

“Benda yang berada dalam sitaan karena perkara perdata 
atau karena pailit dapat juga disita untuk kepentingan 
penyidikan, penuntutan dan mengadili perkara pidana, 
sepanjang memenuhi ketentuan ayat (1).” 

Ketentuan Pasal 39 ayat (2) KUHAP di atas 
menegaskan bahwa kepentingan hukum publik dapat 
mengalahkan kepentingan hukum privat dan sita dalam 
perkara pidana dapat menerobos segala kekuatan sita dalam 
perkara perdata, sekalipun itu dalam bundel pailit. 

C. PIHAK YANG MENGAJUKAN KEBERATAN LEBIH DARI 
SATU 

Keberatan dapat dilakukan oleh siapa saja yang 
merasa berhak atas harta kekayaan yang diajukan 
penanganan oleh penyidik ke pengadilan, sehingga bukan 
tidak mungkin pihak yang mengajukan keberatan bukan 
hanya satu, tapi beberapa orang/korporasi, hal ini tentu 
akan merepotkan pengadi lan j ika t idak d ia tur 
mekanismenya secara jelas. 

Setiap pengajuan keberatan harus dicatat dan diajukan 
kepada ketua pengadilan dan selanjutnya ditunjuk hakim 
majelis untuk memeriksa perkaranya, namun perlu diingat 
bahwa meskipun pengajuan keberatan itu dilakukan di awal 
jangka waktu pengumuman, ketua pengadilan tidak perlu 
langsung menunjuk majelis hakim, melainkan ditunggu 
hingga jangka waktu pengumumannya habis. Maksudnya, 
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agar jika ada pihak lainnya yang mengajukan keberatan lagi, 
perkaranya bisa diperiksa secara bersamaan karena jika 
keberatannya disidangkan secara terpisah-pisah akan 
menimbulkan kerumitan bagi hakim pemeriksa perkara. 

Setelah batas waktu pengajuan keberatan habis, baru 
kemudian ketua pengadilan menunjuk hakim majelis untuk 
menyidangkan perkaranya dan masing-masing pemohon 
keberatan dipanggil dalam satu berkas perkara yang sama, 
sehingga proses pembuktian dilakukan secara simultan 
dengan mekanisme sebagai berkut: 

1. Dalam hal keberatan yang diajukan sebelum putusan, 
maka masing-masing pihak termasuk penyidik 
mengajukan dalil dan alasan-alasan keberatan masing-
masing, selanjutnya hakim memberikan kesempatan 
secara berimbang untuk membuktikan dalilnya, 
sekaligus membuktikan asal-usul harta kekayaan yang 
diklaim sebagai miliknya; 

2. Dalam hal keberatan setelah dijatuhkan putusan, 
penyidik tidak perlu mengajukan pembuktian lagi 
karena perkaranya telah diputusakan dan tentunya 
bukti-bukti telah diperiksa (kecuali jika ada bukti 
tambahan yang akan diajukan), masing-masing 
pemohon keberatan mengajukan alasan permohonan 
keberatannya beserta pembuktian secara bergiliran, 
sedangkan penyidik diberikan hak untuk menanggapi 
setiap dalil dan pembuktian dari pemohon keberatan. 

Mekanisme yang ditempuh dalam proses pembuktian 
perkara keberatan yang diajukan oleh beberapa pemohon 
keberatan lebih terlihat sebagai perkara perdata, apalagi di 
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antara pihak pemohon keberatan dengan pemohon 
keberatan lainnya akan saling membuktikan tentang 
kepemilikannya.  

Sebagaimana telah disebutkan di awal, bahwa dalam 
beberapa hal pemeriksaan perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan ini akan menjurus pada pembuktian 
berdasarkan hak-hak keperdataan, meskipun akan selalu 
terkait dengan keberadaan tindak pidana sebagai asal-usul 
munculnya perkara tersebut. 

D. PENUNJUKAN MAJELIS HAKIM DALAM KEBERATAN 
Salah satu perbedaan dalam pemeriksaan keberatan 

dengan pemeriksaan permohonan tanpa adanya keberatan 
adalah pada susunan hakim pemeriksa perkara. Dalam 
pemeriksaan keberatan hakim pemeriksa perkara dilakukan 
oleh hakim dengan susunan majelis, sedangkan jika tidak 
ada keberatan pemeriksaan dilakukan oleh hakim tunggal.  

Sebagaimana telah dibahas sebelumnya bahwa pada 
saat ada pihak yang mengajukan keberatan ketua 
pengadilan tidak boleh langsung menunjuk majelis hakim, 
melainkan tetap ditunggu sampai dengan batas waktu 
pengumumannya habis, alasannya adalah untuk 
mengantisipasi jika ternyata yang mengajukan keberatan 
lebih dari satu orang/korporasi, sehingga jika langsung 
ditunjuk majelis dan kemudian disidangkan, padahal 
ternyata muncul kembali keberatan dari pihak lainnya akan 
menimbulkan kesulitan dalam proses pemeriksaannya 
karena perkara akan menjadi terpecah-pecah. 

510



Tata Cara PenangananAset Hasil Tindak Pidana  

Dalam hal keberatan diajukan setelah adanya putusan, 
maka hakim yang ditunjuk adalah hakim yang bukan 
pemeriksa perkara tersebut sebelumnya. Model pemeriksaan 
keberatan ini hampir mirip dengan mekanisme pemeriksaan 
keberatan dalam perkara gugatan sederhana. Pada 
pemeriksaan di tingkat pertama gugatan sederhana 
disidangkan oleh hakim tunggal dan pada saat diajukan 
keberatan diperiksa oleh hakim majelis.  

Alasan bahwa hakim pemeriksa permohonan tidak 
dapat menjadi hakim di tingkat keberatan karena pada 
asasnya seorang hakim dilarang untuk memutuskan suatu 
perkata yang pernah dia adili sebelumnya. Asas tersebut 
diatur dalam ketentuan Pasal 17 ayat (5) UU Nomor 48 
Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan 
Penjelasannya sebagai berikut: 

Pasal 17 ayat (5): 

“Seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri 
dari persidangan apabila ia mempunyai kepentingan 
langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang 
diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas 
permintaan pihak yang berperkara.” 

Penjelasan: 

“Yang dimaksud dengan ”kepentingan langsung atau tidak 
langsung” adalah termasuk apabila hakim atau panitera 
atau pihak lain pernah menangani perkara tersebut atau 
perkara tersebut pernah terkait dengan pekerjaan atau 
jabatan yang bersangkutan sebelumnya.” 
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Prinsip keberatan pasca adanya putusan merupakan 
bentuk upaya hukum karena diperiksa oleh hakim yang 
berbeda dan putusan yang dijatuhkan diadili kembali. 
Namun, perbedaan antara keberatan dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan setelah adanya 
putusan dengan keberatan dalam gugatan sederhana adalah 
dalam mekanime pemeriksaannya, yaitu pada keberatan 
gugatan sederhana majelis hakim keberatan tidak 
melakukan pemeriksaan tambahan karena telah ditegaskan 
dalam ketentuan Pasal 26 ayat (2) dan (3) Perma 2/2015 jo 
Perma Nomor 4 Tahun 2019 yang menyebutkan sebagai 
berikut: 

Pasal 26 ayat (2): 

“Pemeriksaan keberatan hanya dilakukan atas dasar: 

1. Putusan dan berkas gugatan sederhana; 

2. Permohonan keberatan dan memori keberatan; dan 

3. Kontra memori keberatan.” 

Pasal 26 ayat (3): 

“Dalam pemeriksaan keberatan tidak dilakukan 
pemeriksaan tambahan” 

Berbeda halnya dengan keberatan dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan, pemeriksaan 
tambahan dilakukan karena pemohon keberatan baru 
terlibat dalam perkara tersebut, sehingga ia harus diberikan 
kesempatan untuk mengajukan dalil dan alasan 
keberatannya beserta bukti-bukti, bahkan pemohon 
keberatan wajib membuktikan bahwa harta kekayaan yang 
diajukan keberatan bukan hasil dari tindak pidana atau 
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setidaknya tidak terkait dengan tindak pidana yang sedang 
dilakukan penyidikan. 

Lalu pertanyaanya, bagaimanakah jika hakim di 
sebuah pengadilan hanya ada tiga orang? artinya jika pada 
tingkat keberatan disidangkan oleh majelis yang berjumlah 
tiga orang, pasti hakim yang memeriksa perkara 
sebelumnya harus ikut menjadi anggota majelisnya. Kondisi 
seperti itu telah banyak terjadi pada beberapa pengadilan 
dalam pemeriksaan keberatan perkata gugatan sederhana 
karena di suatu pengadilan hanya terdapat 3 (tiga) orang 
hakim, termasuk ketua dan wakil.  

Dalam hal terjadi kondisi seperti itu, maka ketua 
pengadilan harus segera mengantisipasinya dengan 
mengajukan dispensasi kepada Ketua Mahkamah Agung 
untuk bisa menyidangkan perkara keberatan dengan hakim 
tunggal karena jelas berdasarkan Pasla 17 ayat (5) UU 
Kekuasaan Kehakiman tidak diperbolehkan bagi seorang 
hakim menjatuhkan putusan dua kali dalam satu perkara 
yang sama. 

Permohonan dispensasi untuk menyidangkan dengan 
hakim tunggal juga banyak diajukan oleh pengadilan-
pengadilan yang memiliki keterbatasan jumlah hakim, 
bahkan untuk perkara pidana pun sidang dengan hakim 
tunggal diperbolehkan sepanjang ada ijin dari Ketua 
Mahkamah Agung karena keterbatasan jumlah hakim di 
pengadilan tersebut. 

Mekanisme penunjukan hakim pemeriksa perkara 
keberatan dalam perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan sama saja dengan perkara-perkara lainnya, yaitu 
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ketua pengadilan mengeluarkan penetapan penunjukan 
majelis dan panitera menunjuk panitera pengganti untuk 
menyidangkan perkaranya. 

E. PROSES PEMERIKSAAN KEBERATAN 
Keberatan dalam perkara permohonan penanganan 

harta kekayaan dibagi menjadi dua kategori, yaitu keberatan 
yang diajukan oleh pihak yang merasa berhak atas harta 
kekayaan sebelum adanya putusan dan keberatan yang 
diajukan setelah permohonan tersebut diputusakan oleh 
hakim tunggal. Dua bentuk keberatan tersebut memiliki 
perbedaan sebagai berikut: 

1. Keberatan sebelum adanya putusan diperiksa seperti 
pemeriksaan di tingkat pertama, yaitu penyidik dan 
pemohon keberatan masing-masing mengajukan dalil 
dan bukti-bukti secara bergiliran, kemudian hakim 
memutuskan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan 
oleh kedua belah pihak; 

2. Keberatan setelah adanya putusan layaknya adalah 
upaya hukum karena pihak pemohon keberatan harus 
mengajukan dalil dan pembuktian untuk membatalkan 
putusan yang telah dijatuhkan, sedangkan penyidik 
hanya berhak untuk menjawab, namun tidak dibebankan 
untuk mengulang pengajuan bukti-buktinya kembali, 
kecuali jika akan diajukan bukti tambahan yang belum 
diajukan sebelumnya. 
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1. Keberatan Sebelum Adanya Putusan 
Keberatan dapat diajukan oleh orang perseorangan 

atau badan hukum yang merasa berhak atas harta kekayaan 
pada saat diumumkan berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat 
(2) Perma 1/2013. Istilah keberatan pada tahapan ini 
sebenarnya untuk membedakan dengan pemeriksaan tanpa 
adanya pihak lawan. Jadi, jika tidak diajukan keberatan, 
maka pemeriksaan seolah-olah seperti perkara perdata 
permohonan (voluntair) dengan ketentuan sebagai berikut: 

1. Pihak yang hadir di persidangan hanya pemohon 
(penyidik);  

2. Hakim akan memeriksa dalil dan pembuktian secara 
sepihak dari pemohon (penyidik); 

3. Hakim mempertimbangkan apakah isi permohonannya 
bertentangan dengan hak atau tidak dan apakah 
pemohon mampu membuktikan dalil permohonannya 
ataukah tidak. 

Dalam hal terdapat keberatan yang diajukan oleh 
pihak yang merasa berhak atas harta kekyaaan, baik oleh 
perseorangan maupun oleh badan hukum (korporasi), maka 
diperiksa seperti layaknya perkara perdata gugatan 
(contensiousa) sebagai berikut: 

1. Terdapat dua pihak yang hadir di persidangan, yaitu 
penyidik sebagai pemohon asal dan pemohon keberatan; 

2. Hakim memeriksa berdasarkan dalil-dalil dari kedua 
belah pihak; 

3. Penyidik membuktikan bahwa ada proses penyidikan 
terkait tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana 
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lain yang pelakunya tidak ditemukan dan harta 
kekayaan tersebut diduga kuat sebagai hasil atau 
setidaknya berkaitan dengan tindak pidana tersebut; 

4. Pihak pemohon keberatan membuktikan bahwa harta 
kekayaan tersebut adalah miliknya dan bukan hasil dari 
tindak pidana; 

5. Hakim mempertimbangkan hasil pembuktian dari kedua 
belah pihak dan menentukan pihak mana yang mampu  
membuktikan dalilnya; 

Proses pemeriksaan keberatan sebelum adanya 
putusan dilakukan seperti perkara gugatan perdata. Jika 
dilihat dari siapa yang mengajukan, maka posisi penyidik 
seakan-akan sebagai penggugat, namun pada saat diajukan 
keberatan, maka pihak yang mengajukan keberatan seakan-
akan sebagai penggugat karena masuknya ke dalam proses 
berperkara bukan karena ditarik oleh pihak penyidik, 
melainkan atas niat dan kehendaknya sendiri untuk 
memperjuangkan kepentingan terhadap harta kekayaan 
yang menjadi objek perkara.  

Dalam gugatan perdata, pihak tergugat adalah pihak 
yang ditarik oleh penggugat ke dalam proses berperkara 
bukan atas kemauannya sendiri, sedangkan dalam perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan ini masuknya 
pemohon keberatan atas itikad dan kepentingannya sendiri, 
mirip seperti masuknya pihak intervensi dalam perkara 
gugatan. 

Memang sulit untuk menyepadankan perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan ini dengan jenis 
perkara-perkara lainnya karena sifatnya sangat khusus. 
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Namun, Perma 1/2013 tidak memberikan pengaturan yang 
cukup rinci bagi penyelenggraan persidangan, sehingga 
masih banyak terjadi kekosongan hukum.  

Meskipun Pasal 24 Perma 1/2013 menyebutkan bahwa 
ketentuan yang tidak diatur dalam Perma tersebut tetap 
mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku, tetapi 
faktanya ketentuan KUHAP tidak dapat diterapkan bagi 
perkara permohonan penanganan harta kekayaan karena 
KUHAP mengatur tentang tata cara persidangan bagi 
perkara tindak pidana. 

Tahapan pemeriksaan sidang keberatan sebelum 
adanya putusan adalah sebagai berikut: 

1. Pembacaan permohonan; 

2. Pembacaan keberatan dari pemohon keberatan; 

3. Pembuktian dari pihak penyidik; 

4. Pembuktian dari pihak pemohon keberatan; 

5. Pemeriksaan setempat (jika diperlukan); 

6. Putusan. 

Tahapan pemeriksaan sidang keberatan sebelum 
adanya putusan sama persis dengan tahapan pemeriksaan 
pada tingkat pertama karena esensi keberatan tersebut 
bukan sebagai upaya hukum. Meskipun pihak yang 
mengajukan keberatan disebut sebagai pemohon keberatan, 
namun sebenarnya pihak pemohon yang sesungguhnya 
adalah penyidik dan penyidiklah yang memiliki 
kepentingan lebih dulu atas perkara tersebut. Jadi dalam hal 

517



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

ini , penyidik yang diberikan kesempatan untuk 
menyampaikan dalil dan pembuktian lebih dulu. 

2. Keberatan Setelah Adanya Putusan 
Jika pada saat pengumuman berdasarkan ketentuan 

Pasal 8 ayat (2) Perma 1/2013 tidak ada yang mengajukan 
keberatan, maka permohonan akan diperiksa tanpa ada 
keberatan dan setelah dijatuhkan putusan, panitera 
mengumumkan putusan tersebut untuk jangka waktu 30 
(tiga puluh) hari kerja sejak putusan diucapkan. Masa 
pengumuman tersebut sekaligus menjadi jangka waktu 
untuk mengajukan keberatan dari pihak yang merasa berhak 
atas harta kekayaan yang telah ditentukan statusnya dalam 
putusan. 

Keberatan setelah dijatuhkan putusan esensinya 
adalah upaya hukum, sehingga keberatan diajukan terhadap 
isi putusan karena telah ada putusan sebelumnya, sehingga 
urgensi keberatan tersebut adalah melawan isi putusan yang 
telah dijatuhkan. Memang ada kerancuan karena lazimnya 
upaya hukum dilakukan oleh pihak berperkara, namun 
keberatan dalam permohonan penanganan harta kekayaan 
ini dilakukan oleh pihak yang belum terlibat dalam perkara 
tersebut. 

Lalu pertanyaannya adalah, apakah boleh keberatan 
diajukan terhadap putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
yang isinya menolak permohonan penyidik? Esensi 
keberatan yang diajukan oleh pihak yang merasa berhak atas 
harta kekayaan adalah untuk memperjuangkan kepentingan 
dirinya atas hak yang dimiliki terhadap harta kekayaan yang 
menjadi objek sengketa, sehingga tidak menutup 

518



Tata Cara PenangananAset Hasil Tindak Pidana  

kemungkinan meskipun putusannya menolak permohonan 
penyidik, pihak yang merasa berhak atas harta tersebut tetap 
dapat mengajukan keberatan.  

Perma sendiri tidak menentukan bahwa keberatan itu 
hanya dapat diajukan jika permohonan penyidik dikabulkan 
atau dalam hal harta kekayaan dinyatakan sebagai aset 
negara. Oleh karena itu, dapat ditafsirkan bahwa pengajuan 
keberatan tetap terbuka sepanjang jangka waktu yang 
ditentukan dalam ketentuan Pasal 11 ayat (1) Perma 1/2013 
masih tersedia. 

Oleh karena keberatan setelah adanya putusan 
esensinya adalah upaya hukum, maka pada saat si pemohon 
mendaftarkan keberatannya, panitera pengadilan harus 
memberikan salinan putusan yang dijatuhkan oleh hakim 
pemeriksa perkara permohonan sebelumnya untuk menjadi 
dasar dalam mengajukan keberatan. 

Tahapan pemeriksaan keberatan setelah adanya 
putusan adalah sebagai berikut: 

1. Pembacaan keberatan; 

2. Jawaban dari pihak penyidik; 

3. Pembuktian dari pemohon keberatan; 

4. Pembuktian dari pihak penyidik (jika ada bukti 
tambahan) 

5. Putusan 

Dalam pemeriksaan keberatan setelah adanya putusan, 
maka proses pembuktian dari pihak penyidik tidak diulang 
lagi karena telah diajukan pada saat pemeriksaan 

519



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

sebelumnya dan telah masuk ke dalam putusan, sehingga 
pembuktiannya langsung kepada pihak pemohon keberatan. 
Hal ini sebagai bentuk penerapan asas peradilan sederhana, 
cepat dan biaya ringan karena jika pembuktian dari pihak 
penyidik diulangi lagi, itu artinya bahwa eksistensi putusan 
sebelumnya menjadi hilang, sedangkan Perma 1/2013 tetap 
mengakui eksistensi putusan tersebut. Bahkan, jika 
pemohon keberatan tidak hadir, putusan sebelumnya tetap 
berlaku. Berbeda halnya dengan perlawanan terhadap 
putusan verstek, ketika perlawanan diajukan, maka putusan 
verstek dianggap tidak pernah ada dan perkara diperiksa 
dari sejak awal seakan-akan tidak pernah ada putusan 
(verstek). 

F. PUTUSAN KEBERATAN BERSIFAT FINAL DAN MENGIKAT 
Putusan keberatan bersifat final dan mengikat. Hal itu 

ditegaskan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perma 1/2013. 
Meskipun ketentuan tersebut berada dalam ruang lingkup 
keberatan pasca adanya putusan, namun di ketentuan Pasal 
22 ayat (2) tentang Pemeriksaan Keberatan Sebelum Adanya 
Putusan dinyatakan bahwa tata cara pemeriksaan 
persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) 
dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4), 
Pasal 11 ayat (5), Pasal 11 ayat (6), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 
14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18. Artinya, 
ketentuan yang menyebutkan bahwa putusan keberatan 
bersifat final dan mengikat juga berlaku pada pemeriksaan 
keberatan sebelum adanya putusan. 
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Terhadap istilah final dan mengikat sering kali menjadi 
pertanyaan apakah dimaksudkan untuk menutup semua 
upaya hukum yang ada, baik upaya hukum biasa (banding 
dan kasasi) maupun upaya hukum luar biasa (peninjuan 
kembali), ataukah hanya tertutup bagi upaya hukum biasa 
saja? Jika kata final yang dimaksudkan bahwa perkaranya 
selesai dan dapat dieksekusi, maka putusan kasasi juga 
selesai dan dapat dieksekusi, namun masih terbuka adanya 
upaya hukum luar biasa (peninjauan kembali). Sedangkan, 
jika kata final maksudnya adalah terakhir, maka semua 
upaya hukum tertutup bagi putusan tersebut. 

Dalam perkara gugatan sederhana langsung 
disebutkan pada Pasal 30 Perma 2/2015 bahwa putusan 
keberatan merupakan putusan akhir yang tidak tersedia 
upaya hukum banding, kasasi dan peninjauan kembali. 
Menurut kelaziman dalam penulisan norma jika yang 
dikehendaki adalah tertutupnya upaya hukum banding dan 
kasasi, maka biasanya akan disebutkan “atas putusan tersebut 
tidak dapat diajukan banding maupun kasasi” yang artinya 
upaya hukum peninjauan kembali masih dimungkinkan, 
tetapi jika disebutkan dalam ketentuan norma “putusan 
bersifat final dan mengikat” itu artinya tertutup bagi semua 
jenis upaya hukum, baik upaya hukum biasa maupun upaya 
hukum luar biasa. 

Perlu diingat, bahwa ketentuan tersebut hanya berlaku 
bagi pihak penyidik dan pemohon keberatan saja karena 
ketentuan Pasal 18 ayat (2) Perma 2013 ditujukan bagi para 
pihak dalam perkara tersebut. Lalu bagaimana jika ternyata 
ada pihak lain yang merasa berhak atas kepemilikan harta 
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tersebut yang belum pernah mengajukan keberatan karena 
tidak sempat mengetahui pengumuman?  

Prinsip dasar dari penegakan hukum adalah “seseorang 
tidak boleh kehilangan haknya untuk memperjuangkan keadilan 
jika benar-benar memiliki alasan yang kuat untuk itu.” Ia 
memang tidak bisa lagi menggunakan sarana keberatan 
karena waktunya telah lampau dan harta kekayaan tersebut 
mungkin saja telah dieksekusi oleh kejaksaan, tetapi ia dapat 
mengajukan gugatan ganti kerugian kepada negara atas 
perampasan harta kekayaan miliknya.  

Prosedur yang dapat ditempuh hanyalah melalui 
gugatan perdata biasa karena hal tersebut sudah merupakan 
sengeketa kepemilikan antara orang/korporasi tersebut 
dengan negara yang telah menerima penyerahan aset 
berdasatkan eksekusi putusan. 

Beberapa hal yang dapat menjadi alasan bahwa makna 
dari kata final dan mengikat adalah tertutup bagi semua 
bentuk upaya hukum sebagai berikut: 

1. Perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini 
merupakan perkara asesoir dari penanganan perkara 
tindak pidana sebagai perkara pokoknya. Artinya, tidak 
mungkin ada perkara permohonan penanganan harta 
kekayaan jika tidak ada proses penyidikan perkara 
pokoknya; 

2. Perkara permohonan penanganan harta kekayaan ini 
menurut sifatnya adalah perkara cepat, hal tersebut 
sebagaimana ditentukan jangka waktunya dalam 
beberapa tahapan. 
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Oleh karena dua alasan tersebut, maka jika perkara 
permohonan penanganan harta kekayaan masih dapat 
diperiksa di tahap banding, kasasi dan peninjauan kembali 
akan menghilangkan sifat pemeriksaan cepat dan sifat 
asesoir dari perkara permohonan tersebut. 

Satu hal lain yang perlu dicatat, bahwa perkara 
penanganan harta kekayaan ini merupakan bagian dari 
perkara tindak pidana yang menjadi perkara pokoknya. 
Artinya, penentuan status harta kekayaan tersebut 
seharusnya diputuskan bersamaan dengan perkara tindak 
pidana pokoknya. Namun, oleh karena orang yang diduga 
sebagai pelaku tindak pidananya tidak ditemukan, maka 
penentuan status harta kekayaan yang menjadi barang bukti 
dalam perkara tersebut diputuskan lebih dulu. Jika pada 
suatu ketika perkara pidana yang melibatkan tersangka 
pemilik harta diajukan ke pengadilan, maka sedapat 
mungkin putusan yang dijatuhkan terhadap harta kekayaan 
tersebut tidak saling bertentangan.  

Hal inilah yang kemudian menjadi pemikiran bahwa 
untuk penentuan status harta kekayaan cukup diputusakan 
melalui mekanisme pemeriksaan cepat dan tidak perlu 
membuka upaya hukum hingga ke tingkat banding, kasasi 
maupun peninjauan kembali karena jika dikemudian hari 
perkara pokoknya disidangkan dan ternyata hakim pada 
perkara pokoknya berpendapat lain, tidak akan terjadi 
tumpang tandih dengan putusan yang telah dijatuhkan oleh 
lembaga peradilan yang lebih tinggi. 

Salah satu contoh kemungkinan terburuk adalah jika 
hakim pemeriksa perkara pada tindak pidana yang menjadi 
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perkara pokoknya dinyatakan tidak terbukti dan 
membebaskan terdakwa dari semua dakwaan, sedangkan 
barang bukti tersebut terbukti sebagai milik terdakwa yang 
dinyatakan tidak bersalah. Jika terjadi kondisi demikian, 
maka mau tidak mau barang bukti tersebut harus 
dikembalikan kepada si terdakwa.  

Untuk memulihkan kembali barang yang sudah 
dieksekusi tentunya tidaklah mudah, meskipun bukan 
berarti tidak bisa, sehingga cara yang terbaik adalah dengan 
mengantisipasinya yaitu hakim senantiasa bersikap hati-hati 
dalam menjatuhkan putusan agar tidak terjadi perbedaan 
dengan putusan pidana dalam perkara pokoknya. 

524



Tata Cara PenangananAset Hasil Tindak Pidana  

525



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

526

KUHAP menganut prinsip perlindungan hak asasi, termasuk 
terhadap barang-barang yang dilakukan penyitaan untuk 
kepentingan pembuktian. Hal tersebut sebagaimana ditegaskan 
dalam Pasal 46 bahwa benda yang disita harus segera 
dikembalikan kepada yang berhak jika kepentingan penyidikan 
atau penuntutan tidak diperlukan lagi.
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BAGIAN 
KEDUA BELAS 

EKSEKUSI 

A. PENGANTAR 
Eksekusi merupakan bagian akhir dari penyelesaian 

perkara. Oleh karena perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan merupakan perkara pidana, maka eksekusi 
dilakukan oleh jaksa. Proses penyelesaian perkara pidana 
dianggap dan dinilai berhasil dalam penegakan hukum 
apabila eksekusi terhadap putusan hakim yang telah 
berkekuatan hukum tetap tersebut dilaksanakan oleh Jaksa 
dengan benar sesuai peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  100

Setidaknya ada tiga peraturan perundang-undangan 
yang menyebutkan secara tegas bahwa eksekutor dalam 
perkara pidana adalah jaksa, yaitu sebagai berikut: 

 Badan Diklat Kejaksaan RI, Modul Eksekusi, Pendidikan dan Pelatihan 100

Pembentukan Jaksa 2019, Jakarta, hlm. 1

527



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Pasal 270 KUHAP: 

“Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap dilakukan oleh jaksa, yang untuk itu 
panitera mengirimkan salinan surat putusan kepadanya.” 

Pasal 30 ayat (3) huruf b UU Nomor 16 Tahun 2004 tentang 
Kejaksaan Republik Indonesia: 

“Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan 
wewenang: melaksanakan penetapan hakim dan putusan 
pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap.” 

Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman: 

“Pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana 
dilakukan oleh jaksa” 

Pembahasan tentang ruang lingkup eksekusi dalam 
perkara permohonan harta kekayaan ini sesungguhnya 
adalah eksekusi terhadap barang bukti (barang rampasan 
negara) dalam perkara tindak pidana karena harta kekayaan 
yang menjadi objek dalam perkara permohonan penanganan 
harta kekayaan senyatanya akan menjadi barang bukti jika 
perkara tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana 
lainnya diajukan ke pengadilan. Namun, oleh karena pelaku 
tindak pidananya tidak ditemukan, maka penentuan status 
barang bukti berupa harta kekayaan tersebut dilakukan 
melalui permohonan ke pengadilan secara tersendiri. 

Dalam perkara tindak pidana, eksekusi lebih 
menitikberatkan pada pelaksanaan pidana pokok dan 
pidana tambahan berupa: 

1. Pidana mati 
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2. Penjara 

3. Kurungan 

4. Denda 

5. Uang pengganti 

 Sedangkan menyangkut eksekusi barang bukti 
(barang rampasan negara) tidak begitu rinci dijelaskan 
dalam KUHAP karena adakalanya barang bukti dalam 
perkara pidana telah dilakukan tindakan pendahuluan pada 
saat di tahap penyidikan, penuntutan atau pemeriksaan di 
sidang pengadilan.  

Ketentuan Pasal 45 KUHAP menyebutkan sebagai 
berikut: 

(1) “Dalam hal benda sitaan terdiri atas benda yang dapat 
lekas rusak atau yang membahayakan, sehingga tidak 
mungkin untuk disimpan sampai putusan pengadilan 
terhadap perkara yang bersangkutan memperoleh 
kekuatan hukum tetap atau jika biaya penyimpanan 
benda tersebut akan menjadi terlalu tinggi, sejauh 
mungkin dengan persetujuan tersangka atau kuasanya 
dapat diambil tindakan sebagai berikut : 

a. apabila perkara masih ada ditangan penyidik atau 
penuntut umum,. benda tersebut dapat dijual 
lelang atau dapat diamankan oleh penyidik atau 
penuntut umum, dengan disaksikan oleh 
tersangka atau kuasanya; 

b. apabila perkara sudah ada ditangan pengadilan, 
maka benda tersebut dapat diamankan atau dijual 
lelang oleh penuntut umum atas izin hakim yang 
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menyidangkan perkaranya dan disaksikan oleh 
terdakwa atau kuasanya. 

(2)Hasil pelelangan benda yang bersangkutan yang berupa 
uang dipakai sebagai barang bukti. 

(3)Guna kepentingan pembuktian sedapat mungkin 
disisihkan sebagian dari benda sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1). 

(4)Benda sitaan yang bersifat terlarang atau dilarang untuk 
diedarkan, tidak termasuk ketentuan sebagaimana 
dimaksud dalam ayat (1), dirampas untuk dipergunakan 
bagi kepentingan negara atau untuk dimusnahkan.” 

Menurut ketentuan pasal di atas, barang bukti tersebut 
dapat dilakukan tindakan pendahuluan, meskipun 
statusnya masih menunggu putusan pengadilan. Artinya, 
setelah putusan berkekuatan hukum tetap, jaksa tidak perlu 
melakukan eksekusi lagi terhadap barang bukti karena telah 
dilakukan sebelumnya, paling eksekusi hanya dilakukan 
terhadap hasil penyisihan untuk kepentingan pembuktian di 
pengadilan.  

KUHAP menganut prinsip perlindungan hak asasi, 
termasuk terhadap barang-barang yang dilakukan penyitaan  
untuk kepentingan pembuktian. Hal tersebut sebagaimana 
ditegaskan dalam Pasal 46 KUHAP bahwa benda yang disita 
harus segera dikembalikan kepada yang berhak jika 
kepentingan penyidikan atau penuntutan dalam rangka 
pembuktian tidak diperlukan lagi. 

Dalam Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-002/A/
JA/05/2017 membedakan beberapa istilah sebagai berikut: 
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• Benda sitaan adalah benda yang disita oleh negara untuk 
keperluan proses peradilan. 

• Barang bukti adalah benda sitaan dan/atau benda 
lainnya yang diajukan oleh jaksa penuntut umum ke 
depan persidangan untuk pembuktian perkara atau 
terkait dengan perkara pidana yang disidangkan. 

• Barang rampasan negara adalah barang milik negara 
yang berasal dari benda sitaan atau barang bukti yang 
ditetapkan dirampas untuk negara berdasarkan putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap, atau barang lainnya yang berdasarkan penetapan 
hakim atau putusan pengadilan dinyatakan dirampas 
untuk negara. 

• Benda sita eksekusi adalah aset atau barang milik 
terpidana atau keluarga terpidana, aset terkait terpidana, 
termasuk korporasi terkait terpidana, yang disita oleh 
jaksa eksekutor atau jaksa pemulihan aset untuk dijual 
atau dilelang dalam rangka pelaksanaan putusan denda 
atau uang pengganti yang dibebankan kepada terpidana. 

Berdasarkan dari beberapa definisi yang disebutkan 
dalam Peraturan Jaksa Agung di atas, harta kekayaan yang 
telah diputuskan oleh pengadilan sebagai aset negara 
merupakan barang rampasan negara yang sebelumnya 
merupakan barang sitaan dalam proses penyidikan yang 
dilakukan dalam rangka penanganan harta kekayaan, 
sehingga mekanisme pelaksanaan putusan hakim 
didasarkan pada tata cara penanganan barang rampasan 
sebagaimana disebutkan di atas. 
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Selain itu Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-002/
A/JA/05/2017 mengatur tentang mekanime eksekusi 
sebagai berikut: 

1. Mekanisme eksekusi terhadap barang rampasan negara 
berupa sertifikat atau surat tanah; 

2. Mekanisme eksekusi terhadap barang rampasan negara 
berupa fisik tanah dan bangunan; 

3. Mekanisme eksekusi terhadap barang sitaan atau barang 
bukti yang  tidak diambil oleh pemiliknya; 

C. PENYAMPAIAN PETIKAN DAN SALINAN PUTUSAN 
Berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perma 1/2013 

putusan disampaikan kepada penyidik dan pemohon 
keberatan dalam bentuk petikan sedangkan kepada jaksa 
putusan disampaikan dalam bentuk salinan. Pembedaan 
perlakuan tersebut semata-mata ditujukan untuk 
kepentingan eksekusi, meskipun dalam praktik penanganan 
perkara pidana dengan petikan putusan saja sudah dapat 
dilakukan eksekusi. Namun, sebaiknya bahwa eksekusi 
tetap dilaksanakan berdasarkan salinan putusan, agar 
putusan bisa dibaca secara lengkap dari mulai pertimbangan 
hingga ke amar putusan. 

Istilah salinan dan petikan putusan digunakan juga 
dalam KUHAP, yaitu dalam ketentuan Pasal 226 ayat (1) dan 
(2) sebagai berikut: 
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Ayat (1) 

“Petikan surat putusan pengadilan diberikan kepada 
terdakwa atau penasihat hukumnya segera setelah putusan 
diucapkan.” 

Ayat (2)  

“Salinan surat putusan pengadilan diberikan kepada 
penuntut umum dan penyidik, sedangkan kepada terdakwa 
atau penasihat hukumnya diberikan atas permintaan.” 

Sebelum membahas lebih jauh tentang dua hal 
tersebut, kita coba simak terlebih dahulu ketentuan Pasal 20 
ayat (1) dan (2) Perma 1/2013 sebagai berikut: 

Ayat (1) 

“Petikan putusan disampaikan kepada penyidik yang 
mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan dan 
pemohon keberatan segera setelah putusan diucapkan” 

Ayat (2) 

“Salinan putusan disampaikan kepada jaksa pada kejaksaan 
negeri yang berada di daerah hukum pengadilan negeri yang 
memutus permohonan penanganan harta kekayaan atau 
kejaksaan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat 
keberadaan harta kekayaan melalui kepala kejaksaan negeri 
yang bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja setelah putusan diucapkan guna kepentingan eksekusi” 

Kemudian, apakah penyidik dan pemohon keberatan 
tidak boleh meminta putusan dalam bentuk salinan? Jika 
kita mencermati ketentuan Pasal 20 ayat (1) Perma 1/2013 
penyampaikan petikan putusan dilakukan segera setelah 
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putusan diucapkan yang artinya sesaat setelah pengucapan 
putusan, tetapi bukan berarti bahwa penyidik atau pemohon 
keberatan tidak boleh meminta salinan putusan. 

Membandingkan dengan ketentuan Pasal 226 ayat (1) 
KUHAP disebutkan bahwa terdakwa/penasihat hukum 
diberikan dalam bentuk petikan putusan, sedangkan di ayat 
berikutnya jika menginginkan dalam bentuk salinan 
putusan, maka terdakwa/penasihat hukum dapat 
mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan.  

Meskipun tidak disebutkan secara tegas dalam Perma 
1/2013, tetapi pada prinsipnya dalam perkara permohonan 
penanganan harta kekayaan ini juga sama. Jika penyidik 
atau pemohon keberatan memerlukan putusan dalam 
bentuk salinan, dapat mengajukan permintaan kepada ketua 
pengadilan. 

Penyidik akan memerlukan salinan putusan ketika 
dijatuhkan putusan tanpa adanya keberatan karena ada 
kemungkinan atas putusan tersebut diajukan keberatan 
setelah dilakukan pengumunan. Oleh karena itu, untuk 
menjawab dalil permohonan keberatan dari pihak pemohon 
keberatan, penyidik pasti memerlukan putusan secara 
lengkap untuk mengetahui argumentasi hakim dalam 
memutuskan perkara tersebut.  

Dalam tahap pemeriksaan keberatan setelah adanya 
putusan, penyidik menjawab permohonan keberatan 
berdasarkan pertimbangan-pertimbangan putusan karena 
esensi kedudukan penyidik saat itu sebagai pihak yang 
mempertahankan putusan agar tidak dibatalkan oleh majelis 
hakim yang memeriksa perkara keberatan. 
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Salinan putusan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) 
Perma 1/2013 disampaikan kepada kejaksaan di wilayah 
hukum pengadilan yang memutus atau kejaksaan di 
wilayah hukum harta kekayaan berada. Pengaturan tersebut 
dipengaruhi oleh ketentuan Pasal 5 Perma 1/2013 terkait 
dengan kompetensi relat i f pemeriksaan perkara 
permohonan harta kekayaan. 

D. PROSEDUR EKSEKUSI  
1. Mekanisme Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Berupa 

Sertifikat Bangunan dan Tanah 
Adakalanya harta kekayaan yang disita oleh penyidik 

berupa sertifikat tanah atau/atau bangunan, namun tidak 
melakukan penyitaan sekaligus terhadap tanahnya secara 
fisik, meskipun secara yuridis bahwa sertifikat dengan 
bangunan atau tanahnya adalah satu kesatuan, tetapi dalam 
proses ekskekusi mekanismenya dibedakan dengan putusan 
atas barang sitaan yang dinyatakan dirampas untuk negara 
berupa bangunan atau tanahnya secara fisik. 

Peraturan Jaksa Agung RI Nomor Per-002/A/JA/
05/2017 memberikan mekanisme sebagai berikut: 

• Dalam hal putusan pengadilan menyatakan benda sitaan 
berupa sertifikat atau surat tanah dirampas untuk negara, 
tetapi tidak disertai dengan perampasan tanah atau 
bangunan sebagaimana tercantum dalam sertifikat maka 
penyelesaian terhadap putusan pengadilan dilakukan 
atas sertifikat serta fisik tanah atau bangunan. 
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• Untuk kepentingan penyelesaian barang rampasan 
negara dalam rangka penyelesaiannya, kepala kejaksaan 
negeri menerbitkan surat perintah sita eksekusi terhadap 
fisik tanah atau bangunan sebagaimana dimaksud dalam 
sertifikat, yang dituangkan dalam berita acara sita 
eksekusi yang dibuat dan ditandatangani oleh jaksa 
eksekutor. 

• Dalam hal penyelesaian barang rampasan negara 
dilaksanakan oleh pusat pemulihan aset, surat perintah 
sita eksekusi dapat diterbitkan oleh kepala PPA. 

• Putusan pengadilan, surat perintah dan berita acara 
penyitaan terhadap sertifikat, serta surat perintah dan 
berita acara sita eksekusi merupakan kelengkapan 
administrasi penyelesaian barang rampasan negara 
tersebut. 

• Dalam hal barang rampasan negara tersebut akan 
dilakukan penyelesaian dengan cara dilelang, putusan 
pengadilan, surat perintah dan berita acara penyitaan 
terhadap sertifikat, serta surat perintah dan berita acara 
sita eksekusi terhadap tanah atau bangunan, dijadikan 
dasar untuk melakukan pelelangan terhadap sertifikat 
atau surat tanah beserta tanah, bangunan, atau tanam 
tumbuh di atasnya. 

• Pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan oleh pusat pemulihan aset atau sub bagian 
pembinaan melalui kantor lelang negara. 
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2. Mekanisme Eksekusi Terhadap Barang Rampasan Berupa 
Tanah dan/atau Bangunan 

Pada umumnya jika yang disita adalah benda tetap 
berupa bangunan dan/atau tanah, maka keterkaitannya 
dengan tindak pidana adalah jika benda/harta kekayaan 
tersebut merupakan hasil dari tindak pidana. Untuk barang 
rampasan berupa tanah dan/atau bangunan mekanisme 
eksekusinya dilakukan sebagai berikut: 

• Dalam hal putusan pengadilan menyatakan tanah atau 
bangunan dirampas untuk negara, jaksa eksekutor atau 
jaksa pemulihan aset segera melakukan pengamanan 
administrasi terhadap tanah atau bangunan dengan 
melakukan pemblokiran sertifikat ke kantor pertanahan 
atau untuk tanah yang belum terdaftar atau belum 
bersertifikat dilakukan pemblokiran ke kantor kelurahan 
atau desa setempat. 

• Penyelesaian barang rampasan negara berupa tanah dan 
bangunan dapat dilakukan dengan cara dilelang, 
ditetapkan status penggunaan atau dihibahkan sesuai 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

• Pelelangan barang rampasan negara berupa tanah atau 
bangunan dilakukan oleh pusat pemulihan aset atau sub 
bagian pembinaan melalui kantor lelang negara dimana 
barang rampasan berada, dengan setidaknya didasarkan 
pada putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah 
dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau bangunan 
tersebut. 

• Untuk kepentingan pelelangan tanah dan bangunan yang 
dirampas untuk negara, tetapi sudah tidak ditemukan 
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lagi putusan atau penetapan pengadilan, surat perintah 
dan berita acara penyitaan terhadap tanah atau 
bangunan, dibuatkan SPTJM sebagai dokumen 
pengganti. 

• Risalah lelang yang dibuat oleh pejabat lelang pada 
kantor lelang negara, merupakan dasar bagi pemenang 
lelang untuk mengajukan penerbitan sertifikat baru atau 
duplikat sertifikat tanah atau bangunan. 

3. Persyaratan Dokumen Dalam Pelaksanaan Eksekusi Lelang  
Dokumen yang harus dilengkapi berdasarkan 

Peraturan Nomor 13/PMK.06/2018 tentang Lelang Benda 
Sitaan, Barang Rampasan Negara, atau Benda Sita Eksekusi 
Yang Berasal dari Kejaksaan Republik Indonesia pada saat 
mengajukan permohonan lelang terhadap barang rampasan 
sertifikat atau surat tanah sebagai berikut: 

• salinan atau fotokopi putusan pengadilan yang telah 
mempunyai kekuatan hukum tetap; 

• salinan atau fotokopi surat perintah penyitaan, yang 
berisi penyitaan sertifikat atau surat tanah; 

• salinan atau fotokopi berita acara penyitaan, yang berisi 
penyitaan sertifikat atau surat tanah; 

• salinan atau fotokopi surat perintah sita eksekusi yang 
diterbitkan untuk kepentingan lelang, yang berisi 
penyitaan fisik tanah dan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam sertifikat atau surat tanah; 

• salinan atau fotokopi berita acara sita eksekusi yang 
diterbitkan untuk kepentingan lelang, yang berisi 
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penyitaan fisik tanah clan/atau bangunan sebagaimana 
dimaksud dalam sertifikat atau surat tanah; 

• salinan atau fotokopi Surat keputusan/perintah lelang 
dari kejaksaan; 

• asli surat pernyataan penjual sesuai ketentuan pada Pasal 
7 ayat (2) huruf a; dan 

a. asli dan/atau fotokopi bukti kepemilikan/hak apabila 
berdasarkan peraturan perundang-undangan 
diperlukan adanya bukti kepemilikan/hak; atau 

b. surat pernyataan atau surat keterangan dari penjual 
bahwa barang-barang tersebut tidak disertai bukti 
kepemilikan/hak dengan menyebutkan alasannya, 
dalam hal bukti kepemilikan/hak tidak dikuasai. 

Sedangkan dokumen yang disampaikan sebelum 
pelaksanaan lelang terdiri atas: 

• bukti pengumuman lelang yang disampaikan paling 
lambat 3 (tiga) hari setelah diterbitkan; 

• Surat keterangan tanah (SKT)/surat keterangan 
pendaftaran tanah (SKPT) dalam hal objek yang dilelang 
berupa tanah atau tanah dan bangunan; dan 

• Berita acara pelaksanaan aanwijzing dalam hal barang 
yang dilelang berupa barang bergerak dengan nilai limit 
keseluruhan objek lelang dalam 1 (satu) permohonan 
lelang di atas Rpl.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). 

539



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

4. Mekanisme Eksekusi Terhadap Harta Kekayaan Lainnya 
Dalam Bentuk Uang 

Dalam hal yang menjadi objek permohonan 
penanganan harta kekayaan dalam bentuk barang, baik 
berupa barang bergerak maupun barang tetap dilakukan 
dengan mekanisme pelelangan karena pada prinsipnya 
barang hasil rampasan harus diuangkan dan uang hasil 
penjualan lelang disetorkan ke kas negara, kecuali jika 
barang rampasan tersebut ditentukan untuk penggunaan 
lain. Sedangkan, jika harta kekayaan sudah dalam bentuk 
uang tunai atau uang dalam rekening, maka setelah putusan 
pengadilan menyatakan bahwa harta kekayaan tersebut 
menjadi aset negara, kejaksaan segera menyetorkan uang 
tersebut ke kas negara berdasarkan prosedur yang telah 
ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.  

Selesai  
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Pencucian Uang (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Nomor 5164); 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan: 

PERATURAN MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK 
INDONESIA TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN 
PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN 
DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG ATAU 
TINDAK PIDANA LAIN. 

BAB I 
RUANG LINGKUP 

Pasal 1 
Peraturan ini berlaku terhadap permohonan penanganan 
harta kekayaan yang diajukan oleh Penyidik dalam hal yang 
diduga sebagai pelaku tindak pidana tidak ditemukan 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 
Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang. 

BAB II 
PERMOHONAN PENANGANAN HARTA KEKAYAAN 

Pasal 2 
(1) Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 1, harus memuat: 
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a.nama dan jenis harta kekayaan;  
b.jumlah harta kekayaan; 
c.tempat, hari, dan tanggal penyitaan; 
d.uraian singkat yang memuat alasan diajukannya 

permohonan penanganan harta kekayaan. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diajukan secara tertulis dan ditandatangani oleh 
Penyidik yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan 
Negeri. 

Pasal 3 
Permohonan penanganan harta kekayaan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 2 harus dilengkapi dengan: 
a. berita acara penghentian sementara seluruh atau 

sebagian transaksi terkait harta kekayaan yang diketahui 
atau dicurigai merupakan hasil tindak pidana atas 
permintaan PPATK; 

b. berkas perkara hasil penyidikan; dan 
c. berita acara pencarian tersangka. 

Pasal 4 

(1) Sebelum pemeriksaan permohonan penanganan harta 
kekayaan, Ketua Pengadilan Negeri wajib melakukan 
pemeriksaan terhadap kelengkapan permohonan 
penanganan harta kekayaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3. 

(2) Ketua Pengadilan Negeri dapat mendelegasikan 
kepada seorang Hakim untuk melakukan pemeriksaan 
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terhadap kelengkapan permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). 

(3) Dalam hal permohonan penanganan harta kekayaan 
belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Ketua Pengadilan Negeri 
atau Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib 
m e m b e r i p e t u n j u k k e p a d a P e n y i d i k u n t u k 
m e m p e r b a i k i d a n m e l e n g k a p i p e r m o h o n a n 
penanganan harta kekayaan dalam jangka waktu 
paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak petunjuk diterima 
oleh Penyidik. 

(4) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3) Penyidik belum melengkapi permohonan 
penanganan harta              kekayaan, Ketua Pengadilan  
Negeri atau Hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) mengembalikan permohonan penanganan harta 
kekayaan kepada Penyidik. 

(5) Terhadap permohonan yang dikembalikan, dalam 
jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja Penyidik 
wajib melengkapi dan menyampaikan kembali 
permohonan penanganan harta kekayaan. 

BAB III 
HUKUM ACARA 

Bagian Kesatu 
Wewenang Pengadilan Untuk Mengadili 
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Pasal 5 

(1) Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa, 
mengadili, dan memutus permohonan penanganan 
harta kekayaan adalah Pengadilan Negeri yang daerah 
hukumnya meliputi tempat keberadaan harta 
kekayaan.  

(2)  Apabila terdapat beberapa harta kekayaan yang 
dimohonkan untuk dimintakan penanganan harta 
kekayaan dalam daerah hukum beberapa Pengadilan 
Negeri, Penyidik dapat memilih salah satu dari 
Pengadilan Negeri tersebut untuk mengajukan 
permohonan penanganan harta kekayaan.  

Pasal 6 
Dalam hal keadaan daerah tidak memungkinkan suatu 
Pengadilan Negeri untuk memeriksa suatu permohonan 
penanganan harta kekayaan, Mahkamah Agung 
menetapkan atau menunjuk Pengadilan Negeri lain yang 
layak untuk memeriksa permohonan dimaksud berdasarkan 
usul dari pimpinan instansi Penyidik yang bersangkutan. 

Pasal 7 
Dalam hal harta kekayaan yang dimohonkan untuk 
dimintakan penanganan harta kekayaan berada di luar 
negeri, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berwenang 
memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan 
penanganan harta kekayaan. 
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Bagian Kedua 
Pengumuman Permohonan Penanganan Harta Kekayaan 

Pasal 8 

(1) Setelah permohonan dinyatakan lengkap sesuai dengan 
prosedur pada Pasal 4, Ketua Pengadilan Negeri segera 
memerintahkan Panitera untuk mencatat permohonan 
penanganan harta kekayaan tersebut dalam buku 
register. 

(2) Ketua Pengadilan Negeri segera memerintahkan 
Panitera untuk mengumumkan permohonan 
penanganan harta kekayaan pada papan pengumuman 
Pengadilan Negeri dan/atau media lain guna 
memberikan kesempatan kepada pihak yang merasa 
berhak atas harta kekayaan untuk mengajukan 
keberatan. 

(3) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
dilakukan selama 30 (tiga puluh) hari kerja. 

(4) Bentuk pengumuman permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan ini. 

Bagian Ketiga 
Pemeriksaan Permohonan Penanganan Harta Kekayaan 

Paragraf 1 
Pemeriksaan Permohonan Penanganan Harta Kekayaan  

Dalam Hal Tidak Terdapat Keberatan 
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Pasal 9 

(1) Dalam hal tidak terdapat keberatan terhadap 
permohonan penanganan harta kekayaan dalam masa 
pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 
ayat (3), Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Hakim 
Tunggal untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
permohonan penanganan harta kekayaan. 

(2) Hakim yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) menetapkan hari sidang dan memerintahkan 
Panitera untuk memanggil Penyidik agar hadir di 
persidangan. 

Pasal 10 

(1) Berdasarkan permohonan penanganan harta kekayaan 
dan alat bukti dan/atau barang bukti yang diajukan 
oleh Penyidik selaku pemohon penanganan harta 
kekayaan, Hakim memutus harta kekayaan tersebut 
sebagai aset negara atau dikembalikan kepada yang 
berhak.  

(2) Hakim harus memutus permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam 
waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak 
hari sidang pertama.  

(3) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan 
Negeri dan/atau media lain guna memberikan 
kesempatan kepada pihak yang merasa berhak atas 
harta kekayaan untuk mengajukan keberatan. 
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(4) Petikan putusan disampaikan kepada Penyidik yang 
mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan 
segera setelah putusan diucapkan. 

(5) Salinan putusan disampaikan kepada Jaksa pada 
Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukum 
Pengadilan Negeri yang memutus permohonan 
penanganan harta kekayaan atau Kejaksaan Negeri 
yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan 
harta kekayaan melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang 
bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja sejak putusan diucapkan guna kepentingan 
eksekusi. 

Paragraf 2 
Keberatan Terhadap Putusan Permohonan Penanganan 

Harta Kekayaan yang Diajukan Setelah Putusan Diucapkan 

Pasal 11 

(1) Terhadap putusan permohonan penanganan harta 
kekayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat 
(2), pihak yang merasa berhak atas harta kekayaan 
dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan 
Negeri yang bersangkutan dalam waktu paling lama 30 
(tiga puluh) hari kerja setelah putusan Pengadilan 
diucapkan. 

(2) Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim 
untuk memeriksa, mengadil i , dan memutus 
permohonan keberatan penanganan harta kekayaan. 
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(3) Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) 
menentukan hari sidang pertama dan memerintahkan 
Panitera untuk memanggil Penyidik dan Pemohon 
Keberatan agar hadir di persidangan. 

(4) Dalam hal Pemohon Keberatan adalah korporasi, 
panggilan disampaikan kepada pengurus di tempat 
tinggal pengurus atau di tempat pengurus berkantor. 

(5) Salah seorang pengurus korporasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (4) wajib menghadap di sidang 
Pengadilan mewakili korporasi. 

(6) Pemohon Keberatan harus mengajukan alasan-alasan 
keberatan disertai dengan alat-alat bukti dan/atau 
barang bukti yang diperlukan, serta menghadiri sendiri 
persidangan, baik didampingi atau tidak didampingi 
oleh kuasa hukumnya. 

Pasal 12 
Pada hari sidang yang telah ditetapkan, Hakim membuka 
persidangan dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. 

Pasal 13 
Hakim memerintahkan Pemohon Keberatan untuk 
membacakan keberatan terhadap putusan permohonan 
penanganan harta kekayaan. 

Pasal 14 
Pemohon Keberatan menyampaikan alat bukti dan/atau 
barang bukti yang mendukung keberatan terhadap putusan 
permohonan penanganan harta kekayaan dimaksud. 
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Pasal 15 
Dalam hal diperlukan, Hakim dapat melakukan 
pemeriksaan terhadap harta kekayaan di tempat harta 
kekayaan tersebut berada. 

Pasal 16 
Hakim memerintahkan Pemohon Keberatan untuk 
membuktikan asal usul bahwa harta kekayaan yang 
diajukan permohonan penanganan harta kekayaan tersebut 
bukan merupakan hasil tindak pidana. 

Pasal 17 
Dalam hal diperlukan, Hakim dapat meminta keterangan 
ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru. 

Pasal 18 

(1) Hakim mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan 
alat bukti yang telah diperiksa di persidangan, untuk 
selanjutnya memutus harta kekayaan tersebut 
dinyatakan sebagai aset negara atau dikembalikan 
kepada yang berhak. 

(2) Putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat 
final dan mengikat. 

Pasal 19 

(1) Dalam hal Pemohon Keberatan tidak menghadiri 
sendiri persidangan, Hakim menyatakan keberatan 
tersebut gugur dan putusan yang dimohonkan 
keberatan tetap berlaku. 
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(2) Dalam hal Pemohon Keberatan tidak mengajukan 
alasan-alasan dan/atau tanpa disertai alat-alat bukti 
yang cukup, Hakim menolak keberatan tersebut dan 
putusan yang dimohonkan keberatan tetap berlaku. 

Pasal 20 

(1) Petikan putusan disampaikan kepada Penyidik yang 
mengajukan permohonan penanganan harta kekayaan 
dan Pemohon Keberatan segera setelah putusan 
diucapkan. 

(2) Salinan putusan disampaikan kepada Jaksa pada 
Kejaksaan Negeri yang berada di daerah hukum 
Pengadilan Negeri yang memutus permohonan 
penanganan harta kekayaan atau Kejaksaan Negeri 
yang daerah hukumnya meliputi tempat keberadaan 
harta kekayaan melalui Kepala Kejaksaan Negeri yang 
bersangkutan dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari 
kerja sejak putusan diucapkan guna kepentingan 
eksekusi. 

Paragraf 3 
Pemeriksaan Permohonan Penanganan Harta Kekayaan  

Dalam Hal Terdapat Keberatan 

Pasal 21 

(1) Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan 
penanganan harta kekayaan yang diajukan dalam 
masa pengumuman sebagaimana dimaksud dalam 
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Pasal 8 ayat (3), Ketua Pengadilan Negeri menunjuk 
Majelis Hakim untuk memeriksa, mengadili, dan 
memutus permohonan penanganan harta kekayaan. 

(2) Dalam hal terdapat keberatan terhadap permohonan 
penanganan harta kekayaan yang diajukan dalam 
proses pemeriksaan sidang sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 9 dan Pasal 10 ayat (1), Hakim Tunggal 
yang memeriksa permohonan penanganan harta 
kekayaan tersebut melaporkan adanya keberatan 
tersebut kepada Ketua Pengadilan Negeri, kemudian 
Ketua Pengadilan Negeri menunjuk Majelis Hakim 
untuk memeriksa, mengadili, dan memutus 
permohonan penanganan harta kekayaan. 

Pasal 22 

(1) Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
21 ayat (1) atau Pasal 21 ayat (2) menentukan hari 
sidang pertama dan memerintahkan Panitera untuk 
memanggil Penyidik dan Pemohon Keberatan agar 
hadir di persidangan. 

(2) Tata cara pemeriksaan persidangan sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan 
sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (4), Pasal 11 
ayat (5), Pasal 11 ayat (6), Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, 
Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 18.  

561



Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Pasal 23 
Ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 dan Pasal 20 
berlaku juga terhadap pemeriksaan permohonan 
penanganan harta kekayaan dalam hal terdapat keberatan. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 
Ketentuan-ketentuan dalam Hukum Acara Pidana tetap 
berlaku sepanjang tidak diatur dalam Peraturan ini. 

Pasal 25 
Peraturan Mahkamah Agung ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam 
Berita Negara Republik Indonesia. 

            
Ditetapkan:  di Jakarta 
pada tanggal: 14 Mei 2013 
KETUA MAHKAMAH AGUNG 
REPUBLIK INDONESIA 

MUHAMMAD HATTA ALI  
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal  
MENTERI HUKUM 
DAN HAK ASASI 
M A N U S I A 
R E P U B L I K 
INDONESIA, 

AMIR SYAMSUDIN 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 
NOMOR  
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