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BAB II 

ASSET RECOVERY BANK CENTURY MELALUI KERJA SAMA MLA 

2.1. Kasus Bank Century sebagai Bentuk Kejahatan Keuangan        

Transnasional 

 Definisi tentang kejahatan keuangan (financial crime) yang diterima secara 

internasional sebenarnya memang tidak ada. Hal ini bergantung pada yurisdiksi 

dan konteksnya. Namun, supaya memudahkan memahami mengenai kejahatan 

keuangan, maka penulis mengutip dari beberapa sumber. Kejahatan keuangan 

merupakan  tindak kejahatan yang di dorong oleh keuntungan untuk mendapatkan 

akses serta menguasai properti milik orang lain. Adapun korbannya dapat berupa 

individu, institusi, korporasi, dan pemerintah  (Gottschalk, 2009). Pengertian lain 

dari kejahatan keuangan adalah kejahatan non – violent dimana pada umumnya 

mengakibatkan kerugian finansial dan melibatkan kecurangan atau penipuan 

(www.imf.org, 2001). Dari pengertian di atas maka dapat kita pahami bahwa 

kejahatan keuangan memiliki cakupan luas dan berbagai macam bentuk tindak 

kejahatan.  

 Bentuk – bentuk kejahatan keuangan antara lain penipuan, kejahatan 

elektronik, pencucian uang, pendanaan terorisme, suap, korupsi, keamanan 

informasi, insider dealing, market abuse, penghindaran pajak dan sebagainya. 

Adapun pelaku dari kejahatan keuangan ini dapat berasal dari kelompok kejahatan, 

pejabat negara, pimpinan perusahaan, karyawan dan lain – lain (www.int-

http://www.imf.org/
http://www.int-comp.org/
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comp.org, 2016). Lebih lanjut Gottschalk membagi bentuk – bentuk kejahatan 

keuangan ke dalam beberapa kategori utama dan sub kategori. 

Bagan 2.1 

Kategori Utama dan Sub Kategori Kejahatan Keuangan 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Categories of Financial Crimes oleh Petter Gottschalk, 2010 

 Berdasarkan bagan di atas maka lebih mudah untuk memahani jenis – jenis 

kejahatan keuangan berdasarkan klasifikasinya. Gottschalk melihat bahwa 

terdapat empat kejahatan utama yang berorientasi terhadap  keuntungan, seperti 

korupsi, penipuan, pencurian dan manipulasi. Keempat dari tindak kejahatan 

keuangan tersebut juga dapat diturunkan ke dalam ragam jenis kejahatan lainnya. 

Sebenarnya masih banyak sub kategori kejahatan keuangan yang disebutkan oleh 

Gottschalk, akan tetapi penulis hanya mengutip beberapa kejahatan saja.  

 Setelah memaparkan mengenai gambaran kejahatan keuangan secara umum, 

maka selanjutnya membahas tentang kasus Bank Century sebagai salah satu 

kejahatan keuangan transnasional. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, 
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http://www.int-comp.org/
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bahwa pada kasus Bank Century terdapat beberapa indikasi tindak kejahatan. Para 

pemegang saham yaitu Hessam Al Warraq dan Rafat Ali dijatuhi hukuman karena 

melakukan tindak pidana korupsi. Sedangkan Robert Tantular melakukan tindak 

kejahatan penggelapan dan penipuan (fraud). Adapun ketiga pelaku ini 

merupakan pimpinan dari Bank Century. Kemudian pelaku ini tidak hanya 

menyimpan dana ilegal tersebut di dalam negeri, akan tetapi mengaburkan hasil 

kejahatannya ke luar negeri. 

 Tindakan para pelaku mengaburkan hasil kejahatannya maka dapat 

dikatakan telah melalui proses money laundering. Proses menghilangkan jejak 

hasil kejahatan tersebut dilalui beberapa tahap. Pertama, tahap placement yaitu 

menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak kejahatan ke dalam sistem 

keuangan (financial system) atau upaya menempatkan uang giral (cek, wesel bank, 

sertifikat deposito dan lain – lain) ke dalam perbankan dalam negeri maupun luar 

negeri (Yustiavandana dkk, 2010 : 58). Kedua, layering merupakan mentransfer 

hasil kejahatan yang telah berada dalam sistem keuangan (terutama bank) yang 

dilakukan berkali – kali, dan melintasi negara. Adapun tujuannya adalah 

memindahkan dana dari beberapa rekening dan lokasi tertentu sebagai hasil 

placement melalui serangkaian transaksi yang kompleks, sehingga asal – usul 

dana menjadi sukar untuk ditemukan. Ketiga, integration yaitu upaya 

menggunakan harta kekayaan yang telah ditransfer atau ditempatkan tadi untuk 

kegiatan bisnis yang legal , sehingga kelihatan sebagai harta kekayaan yang halal 

(Yustiavandana dkk, 2010 : 63). Untuk lebih memperjelas maka dapat melihat 

gambar di bawah ini: 
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Bagan 2.2 Tahapan Pencucian Uang 

 

 

 

 

Sumber : Yustiavandana, dkk (2010), diolah oleh penulis. 

 

 Berdasarkan tahapan pencucian uang bagan 2.2,  maka selanjutnya dapat 

kita lihat pada kasus Bank Century.  Kasus Bank Century terdapat upaya 

pencucian uang yaitu dengan menanamkan dana hasil kejahatan pada bentuk 

transaksi keuangan lainnya ataupun membelanjakan aset – aset tertentu 

(Yustiavandana dkk, 2010 : 153). Kasus Bank Century ini juga dapat dikatakan 

merupakan kejahatan keuangan transnasional. Hal ini dikarenakan pencucian hasil 

kejahatan tersebut melewati batas – batas yurisdiksi negara lain. Para pelaku 

mengaburkan dana Bank Century ke beberapa negara, dengan maksud untuk 

mempersulit melacak dana tersebut. Hal ini sangat sesuai dengan proses tahapan 

money laundering seperti gambar di atas. Berikut ini merupakan tabel penempatan 

sejumlah dana Bank Century: 
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Tabel 2.1 Penempatan Aset Bank Century di Luar Negeri 

N

o 
Negara Bentuk Aset 

Perkiraan 

Nilai 
Keterangan 

1 
Hong 

Kong 

Tunai 

USD 

8.954.135 

SGD 764.134 

GBP 132.872 

Aset telah disita oleh 

pengadilan Hong kong. 

Gugatan pemerintah sudah 

dikabulkan sebagian. Nilai 

asset yg dimenangkan 

USD 4, 075 juta.  

Surat Berharga 
USD 

684.266.201 
- 

2 Inggris Tunai USD 55.000 - 

3 Swiss Deposit 

USD 156 juta Masih pemeriksaan tingkat 

banding di Mahkamah 

Agung Swiss 

4 
 Bermuda 

Island 
Tunai 

USD 300.000  

5 
Jersey 

Island 

Tunai, properti, 

dan polis 

asuransi 

USD 16, 5 juta Dalam tahap persidangan, 

aset yang berhasil di sita 

USD 1, 7 juta 

Tunai dan polis 

asuransi 

USD 950.000 
- 

6 
Guernsey 

Island 
Tunai 

USD 14,8 juta 
- 

Sumber : (http://www.lps.go.id, 2015, diakses pada 27 November 2016). 

 Penempatan dana Bank Century sebenarnya tidak hanya ke enam negara di 

atas, melainkan ada 14 negara secara keseluruhan. Akan tetapi, hanya ke enam 

negara tersebut yang masih diketahui sejumlah dana yang disembunyikan di sana. 

Khusus temuan sejumlah dana di Hong Kong, dana tersebut telah di pecah – 

pecah ke dalam beberapa nomor akun rekening di beberapa bank. Sesuai dengan 

tahap layering pada money laundering, dimana uang ditransfer secara berkala ke 

sejumlah bank di luar negeri. Hal ini dapat kita lihat pada tabel di bawah ini; 

 

 

http://www.lps.go.id/
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Tabel 2.2 

Modus Operandi LayeringDana Bank Century di Yurisdiksi Hong kong 

N

o 
Nama 

Penyedia Jasa 

Keuangan 
Nomor Rekening 

1 

Hessam Al 

Warraq dan  

Rafat Ali Rizvi 

ING Bank NB RN 09000265  

Standard  

CharteredBank 

4470072558,  44706614596, 

4470027518, 44700725639, 

44700727232,  447006612445, 

0000096093, 44700725639, 

0000091500, 00001011891,  

000101903,   0000092860,  

0000091296,                    0000090053,  

Citi Bank 20227 

EFG 379276 

2 Robert Tantular UBS AG 
21700,  281925,  207626,  207873,  

207873,  207991,  207623,  312661 

Sumber : (Diolah dari http://kejaksaan.go.id/, 2010, diakses pada 5 Desember   

       2016) 

 

 Dari tabel di atas, maka dapat dilihat bahwa pencucian uang tahap 

layeringdilakukan sangat kompleks. Pelaku tindak pidana Hessam Al Warraq dan 

Rafat Ali Rizvi memegang kendali atas sejumlah rekening di beberapa bank di 

Hong Kong. Pelaku memecah – memecah dana tersebut ke dalam beberapa akun 

rekening. Demikian halnya dengan pelaku tindak pidana Robert Tantular yang 

memiliki sejumlah akun rekening bank di Hong Kong. Ketiga pelaku tersebut 

menyimpan dana hasil kejahatannya dalam bentuk tabungan dan SSB. 

 Sebenarnya aset Bank Century tidak hanya disembunyikan dalam bentuk 

simpanan atas nama pribadi mereka di luar negeri. Seperti aset yang terdapat di 

yurisdiksi Swiss, di mana sebuah perusahaan Telltop Holdings Limited menguasai 

aset Bank Century sebesar USD 156 juta yang disimpan di Dresdner Bank of 

http://kejaksaan.go.id/
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Switzerland. Hal ini terkait dengan skema Assets Management Agreement (AMA) 

antara Bank Century dengan Telltop Holding Limited. Selain itu, Robert Tantular 

juga mengendalikan aset dalam bentuk empat polis asuransi di Jersey 

(https://kejaksaan.go.id/, 2010). Hal ini sesuai dengan tahap integration dalam 

money laundering, dimana harta yang telah ditransfer tersbebut, digunakan untuk 

kegiatan bisnis yang legal sehingga kelihatan seolah – olah sah.Jadi, melihat ciri – 

ciri di atas, maka tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai kejahatan keuangan 

transnasional.   

2.2 Kerja Sama Mutual Legal Assistance 

 Fenomena kejahatan tidak hanya terjadi di dalam yurisdiksi suatu negara, 

akan tetapi telah beroperasi melewati batas – batas negara. Fenomena kejahatan 

lintas batas tersebut menimbulkan permasalahan baru bagi keamanan negara. Oleh 

sebab itu, menyadari adanya ancaman dari kejahatan transnasional, maka negara – 

negara saling bekerja sama untuk memeranginya. Salah satu wujudnya adalah 

melalui kerangka kerja sama mutual legal assistance(MLA). Pada mulanya, MLA 

berasal dari kerja sama antar kepolisian dalam letters rogatory yaitu permintaan 

bantuan yang diterbitkan oleh pengadilan suatu negara untuk meminta bantuan 

dari pengadilan negara lain. Hal ini dikarenakan adanya batasan yurisdiksi oleh 

prinsip kadaulatan negara (Situmorang, 2012). Ruang lingkup bantuan tersebut 

masih terbilang sederhana, karena sebatas mencari alat bukti di negara lain. 

Kemudian bantuan kerja sama tersebut akhirnya diatur dan dikembangkan lebih 

luas lagi.  

https://kejaksaan.go.id/
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 Selanjutnya untuk memberikan pemahaman lebih dalam, maka dijelaskan 

pegertian Mutual Legal Assistance terlebih dahulu. Pengertian MLA merupakan 

permintaan bantuan yang berkenaan dengan penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan negara 

diminta. Adapun definisi MLA menurut UNDOC adalah proses kerja sama 

internasional dimana negara – negara meminta dan menyediakan bantuan dalam 

mengumpulkan bukti yang digunakan dalam penyelidikan, pengadilan, melacak, 

membekukan, menyita hasil tindak kejahatan (Syahmin, dkk:2013). 

 Perlu diketahui bahwa MLA berbeda dengan penangkapan atau penahanan 

dengan tujuan ekstradisi, dan pemindahan tahanan (transferred of sentenced 

person). MLA merupakan perjanjian atau kerja sama internasional yang dapat 

dilaksanakan berdasarkan kesepakatan internasional yang terdapat dalam UNCAC 

dan UNTOC serta rekomendasi dari FATF.Bentuk perjanjian ini dapat berupa 

multilateral, regional maupun bilateral. Namun apabila suatu negara tidak 

memiliki perjanjian MLA, maka dapat dilakukan atas dasar itikat baik, hubungan 

diplomatik serta mengacu pada konvensi internasional (Situmorang, 2012). 

Kemudian, perjanjian iniakan menjadi landasan hukum untuk melakukan 

koordinasi antara negara peserta konvensi dalam memerangi kejahatan 

transnasional (Bappenas, 2013). 
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Bagan 2.3 Rezim Internasional tentang MLA 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Penulis 

 Pada rezim internasional seperti UNCAC, khususnya mengenai MLA diatur 

dalam Bab 4 Artikel 46. Dalam hal ini, setiap pihak dianjurkan untuk memberikan 

bantuan semaksimal mungkin yang relevan dengan hukum, perjanjian – perjanjian 

dan pengaturan lainnya yang sehubungan dengan penyelidikan, penuntutan, 

hingga peradilan.Kemudian pada poin yang ke-10, disebutkan bahwa negara pihak 

wajib mempertimbangkan hal yang dianggap perlu, apabila kemungkinan 

mengadakan perjanjian bilateral dan multilateral yang tujuannya untuk menambah 

ketentuan dalam pasal ini. Artinya, negara – negara yang merasa membutuhkan 

perjanjian MLA dalam bentuk bilateral atau multilateral, maka dapat merujuk 

pada ketentuan dalam konvensi tersebut (UNODC, 2004). 

Rezim Internasional 

UNTOC (artikel 18) UNCAC (artikel 46) FATF (rekomendasi 37) 

MLA 

Bilateral 

Multilateral Indonesia (UU No 1 Th 2006) 

Regional 

Hong Kong (Chapter 525) 
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 Demikian halnya dengan konvensi internasional UNTOC juga telah 

mengatur tentang MLA dalam Artikel 18. Pengaturan tentang MLA dalam 

konvensi internasional ini sama halnya dengan UNCAC. Selanjutnya pengaturan 

MLA dalam rekomendasi 37 FATF. Disebutkan bahwa negara harus cepat, efektif 

dan seluas mungkin dalam memberikan bantuan hukum timbal balik dengan 

kaitannya dengan pencucian uang, investigasi pembiayaan terorisme, penuntutan 

dan persidangan. Negara juga harus memiliki dasar hukum yang memadai untuk 

memberikan bantuan, bila perlu seharusnya diwujudkan di dalam perjanjian atau 

pengaturan mekanisme lainnya untuk meningkatkan kerja sama. Pada poin C 

dikatakan bahwa negara tidak dapat menolak untuk mengeksekusi suatu 

permohonan MLA, apakah menyangkut pelanggaran atau masalah fiskal (FATF, 

2012). 

 Berdasarkan penjelasan ke tiga konvensi internasional di ata, dapat dilihat 

beberapa persamaan bahwa MLA dapat diwujudkan dalam bentuk perjanjian 

bilateral maupun multilareal antarnegara. Namun pengaturannya tetap 

mempertimbangkan ketentuan – ketentuan MLA yang terdapat di dalam konvensi 

internasional tersebut. Adapun konvensi internasional UNCAC dan UNTOC 

adalah bersifat legally binding (www.unodc.org, 2003). Akan tetapi, berbeda 

halnya dengan rekomendasi FATF yang bersifat tidak mengikat (http://www.fatf-

gafi.org, 20/3/2017). 

  Selain itu, hal penting dari eksistensi konvensi tersebut tentunya adalah 

memastikan negara anggota benar – benar mengimplementasikannya. Dalam hal 

ini, Indonesia sebagai negara anggota telah meratifikasi MLA ke dalam hukum 

http://www.unodc.org/
http://www.fatf-gafi.org/
http://www.fatf-gafi.org/


36 
 

nasionalnya yaitu menjadi UU Nomor 1 Tahun 2006 (Bappenas, 2013). Demikian 

juga dengan Pemerintah Hong Kong telah meratifikasinya ke dalam hukum 

nasionalnya menjadi MLA in Criminal Matters Ordinance Chapter 

525(www.doj.gov.hk, 2006).Oleh karena itu, kedua  negara wajib mematuhi 

ketentuan dalam konvensi tersebut.  

 Adapun dalam pelaksanaan MLA, maka setiap negara peserta wajib saling 

memberikan semaksimal mungkin bantuan hukum dalam penyidikan, penuntutan 

dan proses pengadilan yang berkaitan dengan kejahatan – kejahatan yang diatur 

dalam perjanjian tersebut (Yusuf, 2013 : 93). Bantuan tersebut diperlukan ketika 

kejahatan dimaksud bersifat transnasional, dimana korban, saksi, hasil kejahatan, 

sarana atau bukti tindak kejahatan tersebut berada di yurisdiksi negara lain dan 

bahkan pelanggaran melibatkan kejahatan terorganisir(UNODC, 2004). 

 Pada kasus Bank Century, kejahatan tersebut dikategorikan sebagai 

kejahatan transnasional.Sehingga Pemerintah Indonesia mengirimkan permintaan 

MLA kepada sejumlah negara yang menjadi tempat persembunyian aset Century 

tersebut. Adapun negara – negara yang dimintai MLA antara lain; Hong Kong, 

Singapura, Inggris, Guernsey, Jersey, British Virgin Island, Swiss, Luxembourg, 

Kepulauan Bahamas, Kepulauan Mauritius, Uni Emirat Arab, Australia, Arab 

Saudi dan Bahrain (http://www.lps.go.id, 2015). Dari 14 negara yang dikirim 

permintaan MLA oleh Indonesia, maka difokuskan pada permintaan MLA kepada 

Hong Kong. 

 

http://www.doj.gov.hk/
http://www.lps.go.id/
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2.2.1 Sejarah Kerja Sama Bilateral Indonesia – Hong Kong Terkait MLA 

 Sebagai negara anggota yang telah meratifikasi konvensi internasional, 

maka Indonesia dan Hong Kong dapat menjalin kerja sama bantuan hukum timbal 

balik. Dalam melakukan kerja sama dapat ditempuh melalui perjanjian bilateral 

maupun multilateral. Di Hong Kong sendiri menyediakan ke dua jalur tersebut. 

Negara peminta dapat megajukan MLA melalui perjanjian bilateral yang telah 

dijalin sebelumnya. Selain itu, bagi negara yang tidak mempunya perjanjian 

bilateral, dapat menempuhnya melalui konvensi internasional seperti UNCAC dan 

UNTOC. Dalam hal ini, negara peminta juga merupakan anggota dari konvensi 

tersebut. Selain itu, negara peminta juga dapat menggunakan asas resiprositas atau 

hubungan baik (www.doj.gov.hk, 2006). Begitu juga dengan ketentuan MLA di 

Indonesia tidak jauh berbeda dari ketentuan Hong Kon tersebut.  

 Di sini, kerja sama MLA Indonesia dengan Hong Kong dijalin dalam bentuk 

perjanjian bilateral. Kerja sama Indonesia dan Hong Kong mengenai MLA 

dimulai dengan proses negosiasi dua tahap yaitu Februari dan Maret tahun 2006. 

Hal ini dapat dikatakan pembentukan kerja sama yang cukup singkat. Selanjutnya 

pada hari Kamis tanggal 3 April 2008 dilakukan penandatanganan perjanjian oleh 

Menteri Kehakiman Hong Kong dan Jaksa Agung Indonesia di Hong Kong. Hal 

ini menandai komitmen kedua pihak untuk meningkatkan kerja sama penanganan 

bentuk – bentuk kejahatan transnasional(www.kemlu.go.id/, 2008).  

 

 

http://www.doj.gov.hk/
http://www.kemlu.go.id/
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Gambar 2.1 Peresmian Perjanjian MLA Indonesia dan Hong Kong 

 

Sumber :(http://www.info.gov.hk/, diakses pada 13 Desember 2016) 

 

 Kerja sama MLA ini sebenarnya pernah tertunda pada November 2007 

karena ada kendala teknis dari Tiongkok sebagai pemerintah pusat. Pemerintah 

Tiongkok terlambat memberi surat persetujuan kepada Pemerintah Hong Kong. 

Pada saat itu juga berbarengan dengan upaya Pemerintah Indonesia memulangkan 

aset milik Hendra Rahardja senilai USD 9,3 juta yang tersimpan di Hong Kong. 

Akan tetapi, hal tersebut tidak menganggu Pemerintah Indonesia, sebab Hong 

Kong sering membantu pemerintah Indonesia atas dasar hubungan baik 

(www.antikorupsi.org/, 2016).  

 Supaya menciptakan kerja sama yang formal, maka Pemerintah Indonesia 

serius menjalin hubungan lebih mendalam dengan Pemerintah Hong Kong.Bagi 

Pemerintah Indonesia sendiri, kerja sama MLA dengan Pemerintah Hong Kong 

merupakan capaian strategis untuk memberantas kejahatan khususnya korupsi 

serta pengembalian aset hasil korupsi tersebut dari yurisdiksi HongKong. Hal ini 

mengingat Hong Kong merupakan salah satu pusat keuangan dunia, sehingga 

mengurangi celah bagi para koruptor tanah air, untuk menyembunyikan uangnya 

http://www.info.gov.hk/
http://www.antikorupsi.org/
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di sana. Kerja sama ini juga merupakan melengkapi Perjanjian Penyerahan 

Narapidana (ekstradisi) tahun 1997  (www.kemlu.go.id/, 2008).  

 Meskipun perjanjian bilateral tersebut sudah ditandatangani oleh kedua 

pihak, akan tetapi belum bisa dikatakan sah atau berlaku apabila belum 

diratifikasi5. Sebab tahap ratifikasi merupakan penanda bahwa kedua pihak terikat 

dan wajib mematuhi perjanjian yang telah disepakati.Selanjutnya perjanjian ini 

baru disahkan setelah empat tahun kemudian dari penandatanganan yakni pada 28 

Maret 2012. Perjanjian ini menitik beratkan pada asas penghormatan kedaulatan 

negara atau hukum, kesetaraan dan saling menguntungkan (UU No 3 Tahun 2012). 

Adapun Pemerintah Hong Kong meratifikasi perjanjian MLA tersebut pada 

tangggal2 Agustus 2012 (www.legislation.gov.hk/, 9/12/2016). Tujuan dari  

pembentukan MLA tersebut adalah untuk investigasi dan penuntutan terhadap 

tindak kejahatan serius (Artikel, 1) 

 Secara garis besar,bagian penting yang terkandung dalam perjanjian MLA 

tersebut adalah tentang bantuan yang dapat diberikan, ketidakberlakuan bantuan, 

otoritassentral, pembatasan bantuan, pemberlakuan dan pengakhiran. Dari 

beberapa poin perjanjian tersebut, akan difokuskan pada poin pelacakan, 

penahanan, penyitaan, perampasan, dan pengembalian tindak kejahatan. Sebab, 

hal ini yang akan menjadi dasar bagi Pemerintah Indonesia untuk dapat 

mengajukan MLA terkait dana Bank Century. Dari perjanjian tersebut terdapat 

juga hal – hal yang akan ditolak permintaan bantuan MLA jika menyangkut 

                                                           
5  Ratifikasi merupakan pengesahan suatu dokumen negara oleh parlemen, khususnya 
pengesahan undang – undang, perjanjian antarnegara dan persetujuan hukum internasional 
(kbbi.web.id/ratifikasi, diakses pada 9 Desember 2016) 

http://www.kemlu.go.id/
http://www.legislation.gov.hk/
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seperti kejahatan politik atau militer, ekstradisi, merugikan keamanan seseorang 

dan lain – lain. Adapun pengajuan MLA mulai dilakukan atau ditindak lanjuti  

setelah 30 hari dari pemberitahuan kedua pihak (UU No 3 Tahun 2012).   

2.2.2 Mekanisme Kerja Sama MLA Indonesia – Hong Kong 

 Untuk pelaksanaan pengajuan MLA,maka dapat melaluicentral 

authorityyang telah ditentukan oleh kedua belah pihak. Hal ini agar 

memudahkankedua pihak untuk melakukan komunikasi dan koordinasi MLA. Di 

Indonesia, lembaga yang ditunjuk sebagai pusat otoritasnya adalah Kementerian 

Hukum dan HAM (selanjutnya disebut Kemenkumham). Sedangkan di pihak 

Pemerintah Hong Kong menunjukDepartment of Justice (DoJ) sebagai otoritas 

pusat (Artikel, 4).Setelah itu, maka dapat dilaksanakan pengajuan MLA oleh 

pihak yang akan membutuhkan. 

 Mekanisme pengajuan MLA melalui beberapa tahapan. Secara umum 

tahapan tersebut adalah victim country mengajukan MLA secara tertulis kepada 

recipient country yang berisi nama peminta bantuan, tujuan permintaan, 

penjelasan masalah, bukti dan informasi, identitas, lokasi dan kewarganegaraan. 

Kemudian pihak otoritas recipient country  akan memproses permintaan bantuan, 

setelah victim country menyerahkan bukti dan informasi pendukung lainnya yang 

dibutuhkan (Syahmin,2013). Inilah tahapan atau proses yang akan dilalui oleh  

negara dalam pengajuan MLA.  

 Pada kasus ini, Indonesia (victim country) merupakan pihak yang 

membutuhkan untuk mengajukan MLA kepada Hong Kong (recipient country). 
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Hal ini dikarenakan aset Bank Century berada di yurisdiksi Hong Kong. 

Pengajuan MLA oleh Indonesia dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku di 

Hong Kong. Pemerintah Indonesia dalam hal ini Kemenkumham memasukkan 

draftpermintaan MLA kepada DoJ. Meskipun ada perjanjian bilateral kedua 

negara, tidak serta merta permintaan MLA langsung diterima. Pemerintah Hong 

Kong akan mengkajinya terlebih dahulu, serta melihat kesesuaian dengan aturan 

di perjanjian tersebut. Apabila tidak ada masalah maka dapat ditindak lanjuti. 

Supaya memperjelas maka dapat di lihat bagan berikut: 

Bagan 2.4 Permohonan MLA Indonesia Kepada Hong Kong 

 

 

 

 

  

 

Sumber : Bappenas, (2013) 

  Permintaan MLA oleh Indonesia terkait Bank Century dilakukan pada 

tanggal 16 Oktober 2009. Akan tetapi, permintaan ini dikembalikan lagi kepada 

Pemerintah Indonesia. Otoritas Hong Kong meminta Pemerintah Indonesia untuk 

menyempurnakan permintaan MLA tersebut. Hal tersebut dikarenakan belum 

memenuhi seluruh persyaratan  pengajuan MLA. Oleh sebab itu, Pemerintah 

Indonesia mengirim kembali draft permintaan MLA pada Agustus 2010 setelah 

Departemen Kehakiman 

(DoJ) 

(Otoritas Pusat Hong Kong) 
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disempurnakan (Wawancara,20/4/2017). Setelah itu, otoritas Hong Kong akhirnya 

menindaklanjuti permintaan Pemerintah Indonesia. Meskipun demikan, hal ini 

berimbas pada permintaan MLA Pemerintah Indonesia, sebab MLA 

ditindaklanjuti setelah satu tahun kemudian dari masuknya draft permohonan 

kepada otoritas Hong Kong. Selain itu, mundurnya waktu tindak lanjut 

permintaan MLA berimbas pada pengembalian aset ke depannya, sehingga 

pelaksanaan asset recovery memakan waktu yang cukup lama. 

2.3  Stolen Asset Recovery 

 Pada bagian ini, sebelum membahas tentang mekanisme asset recovery 

melalui MLA, maka terlebih dahulu akan dibahas mengenai asset recovery lebih 

rinci. Ketika mendengar tentang hasil tindak kejahatan, maka sudah pasti 

berkaitan dengan upaya untuk megembalikan hasil kejahatan tersebut. Selain 

tujuan untuk memberantas kejahatannya, tentunya ingin memulihkan kerugian 

yang ditimbulkan. Hal ini lah yang dimaksud dengan makna asset recovery secara 

sederhana. Adapun pengertian asset recovery secara luas merupakan sebagai 

proses penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan dan pengembalian dana 

yang diperoleh secara ilegal kepada negara asal 

(https://www.baselgovernance.org , 2016). 

 Berdasarkan pengertian di atas maka asset recovery terdiri dari lima 

komponen yakni,  penelusuran, pembekuan, penyitaan, perampasan, dan 

pengembalian. Hal ini tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lainnya. Pertama, 

pelaksanaan asset recovery dimulai dengan tahap identifikasi. Identifikasi 
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dilakukan terhadap aset – aset yang di sembunyikan di yurisdiksi asing. Proses 

identifikasi ini dilakukan dengan bantuan lembaga keuangan terhadap akun – 

akun yang terdaftar, informasi pemegang rekening atau hal yangberkaitan dengan 

bank tertentu yang masih ada hubungannya dengan pemilik rekening (UNODC, 

2015: 39). 

 Selanjutnya adalah tahap penelusuran yaitu memastikan bahwa aset – aset 

tersebut berada di recipient country. Oleh karena itu, penelusuran ini berkaitan 

dengan kegiatan mencari, meminta, memperoleh serta menganalisa informasi asal 

– usul dan keberadaan aset yang berhubungan dengan pemiliknya 

(http://www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/, 2010).Informasi – informasi ini 

sangat dibutuhkan untuk mendukung tindak selanjutnya yaitu pembekuan dan 

penyitaan.  

 Pembekuan atau penyitaan merupakan melarang transfer sementara, 

konversi, disposisi, menahan sementara atas dasar perintah pejabat yang 

berwenang. Pembekuan atau penyitaan diperlukan untuk mencegah properti atau 

aset tersebut tidak hilang, dipindah lokasinya, atau dialihkan dalam bentuk lain, 

sehingga pihak berwenang recipient country harus menahannya terlebih dahulu 

(UNODC, 2015:43).Ketika bukti – bukti sudah mencukupi maka selanjutnya 

dapat dilakukan perampasan oleh pihak berwenang recipient country. Setelah itu, 

akan dilakukan  pengembalian aset kepada negara asalnya yaitu transfer fisik 

properti atau pengalihan hak kepada victim country. Supaya lebih memperjelas 

dapat dilihat baganberikut. 

http://www.pusatpemulihanaset.kejaksaan.go.id/
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Bagan 2.5 Proses Asset Recovery 

            

                     

 

                     

                     

                     

 

   Sumber :Asset Recovery Handbook : A Guide for Practitioners, 

       Brun dkk , (2011) 

 

 Lebih lanjut Brun dkk (2011) dari Stolen Asset Recovery Inisiative (StAR)6 

turut menjelaskan lebih jauh mengenai proses pemulihan aset. Dikatakan bahwa 

petugas penegak hukum di bawah pengawasan jaksa atau hakim investigasi, akan 

mengumpulkan bukti dan menelusuri aset.  Kemudian selama proses investigasi 

hasil atau subjek penyitaan harus diamankan, supaya menghindari perpindahan 

dan kerusakan. Selanjutnya akan dibawa pada proses persidangan, sehingga 

putusan akan menentukan apakah dapat dilanjutkan dengan perintah penyitaan, 

denda atau kompensasi. Ketika pengadilan telah memerintahkan penahanan dan 

                                                           
6 StAR merupakan suatu kemitraan antara Bank Dunia dan UNODC yang mendukung upaya 

internasional untuk menghentikan negara safe heaven. StAR bekerja sama dengan negara 

berkembang dan financial center untuk mencegah pencucian uang dan memfasilitasi pengembalian 

aset curian yang lebih sistematis dan tepat waktu (http://star.worldbank.org/star/, diakses 

26/7/2017) 

1.Mengumpulkan informasi dan bukti guna penelusuran aset 

baik secara domestik atau di yurisdiksi asing melalui MLA 

3.Proses persidangan untuk memperoleh kepastian (jika 

memungkinkan penyitaan, denda, atau kompensasi) 

2.Mengamankan aset  di dalam negeri maupun di yurisdiksi asing 

melalui MLA 

4.Perintah penegakan hukum di dalam negeri maupun di 

yurisdiksi asing melalui MLA 

5.Pengembalian Aset 

http://star.worldbank.org/star/
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penyitaan aset, maka langkah selanjutnya yang harus diambil adalah penegakan 

hukum. Apabila aset berada di yurisdiksi asing, maka negara peminta harus 

menyerahkan permintaan MLA kepada negara diminta. 

 Kemudian terakhir adalah pengembalian aset. Penegakan permintaan 

penyitaan di yurisdiksi negara diminta sering mengakibatkan aset yang disita 

dipindahkan ke kas umum atau dana penyitaan. Artinya, tidak langsung 

dikembalikan ke yurisdiksi negara peminta. Akibatnya diperlukan mekanisme lain 

untuk mengatur kembalinya aset tersebut. Jika UNCAC berlaku, maka pihak yang 

diminta wajib mengembalikan aset yang disita berdasarkan pasal 57 kepada pihak 

peminta. Jika UNCAC tidak berlaku maka pengembalian atau pembagian aset 

yang disita akan dilakukan tergantung peraturan domestik dan perjanjian MLA, 

khususnya kesepakatan perjanjian pembagian aset (Brun dkk , 2011:8). 

 Setelah mengetahui definisi asset recovery dan prosesnya secara luas, maka 

selanjutnya adalah latar belakang munculnya kerangka kerja sama internasional di 

bidang tersebut. Adapun latar belakang munculnya  perhatian yang lebih serius 

mengenai kerja sama asset recovery yaitu ketika lahirnyaUnited Nations 

Convention Against Corruption(UNCAC)7 . Pada konvensi ini, kerja sama tentang 

asset recovery dicantumkan lebih jelas. Khusus Artikel 51 jelas dikatakan bahwa 

prinsip fundamental dari konvensi tersebut adalah asset recovery(UNDOC, 2004). 

Hal yang menjadi latar belakang keseriusan negara – negara dalam asset recovery 

                                                           
7 Konvensi PBB menentang Korupsi (UNCAC) merupakan kerja sama international yang terwujud 

pada tanggal 9 Desember 2003 di Merida, Meksiko. Sebanyak 137 negara menandatangani 

UNCAC sebagai komitmen setiap negara untuk memberantas aspek – aspek korupsi seperti 

pencegahan, investigasi, mengadili pelaku serta membantu mengembalikan hasil korupsi (UNDOC, 

2004). 
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yaitu kerugian yang diakibatkan korupsi setiap tahun mencapai USD 20 miliar  

sampai USD 40 miliar. Sedangkan  dalam jangka waktu 15 tahun, nilai kerugian 

yang berhasil dikembalikan hanya sebesar USD 5 miliar. Pada tahun 2006 – 2009, 

negara – negara anggota OECD berhasil mengembalikan aset curian senilai USD 

277 juta dan membekukan aset dengan total nilai USD 1, 225 miliar. Begitu juga 

pada tahun 2010 – 2012 dari total USD 1, 398 miliar aset yang dibekukan, hanya 

USD 147, 2 juta yang berhasil dikembalikan (UNODC, 2015). Adanya perbedaan 

yang signifikan antara nilai kerugian dengan nilai yang berhasil dikembalikan, 

maka negara – negara perlu berupaya lebih maksimal  lagi dalam melakukanasset 

recovery. 

 Melihat kejadian di atas, akhirnya melahirkan kerangka kerja sama 

internasional yang sah. Sebenarnya selain sudah diatur dalam UNCAC, asset 

rcovery juga diatur dalam beberapa konvensi Internasional seperti UNTOC. Pada 

artikel 13 UNTOC, disebutkan bahwa setiap negara berkewajiban untuk 

menanggapi permintaan penyitaan dari negara – negara lain. Pemberian bantuan 

tersebut dilakukan dengan semaksimal mungkin. Begitu juga dengan konvensi 

UNCAC, setelah berlakunya pada tanggal 14 Desember 2005, konvensi ini 

akhirnya menjadi instrumen global pertama yang mengikat secara hukum, yang 

mengatur ketentuan tentang pengembalian aset (Bacarese, 2009). 

 Pada implementasinya, kerja sama mengenai aset recovery ini pernah 

dilakukan oleh beberapa negara. Sebagai langkah pelaksanaan kerja sama 

internasional tersebut adalah Nigeria. Pada tahun 2007, pemerintah Nigeria 

berhasil menarik aset Diepreye Alamieyeseiha sebesar $ 17.7 juta dari Inggris dan 
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Afrika Selatan. Begitu juga dengan pemerintah Zambia berhasil mengembalikan 

aset mantan Presiden Chiluba senilai $ 52 juta dari Zambia National Commercial 

Bank di London (Brun, dkk, 2011: 14 – 18). Inilah beberapa kasus asset recovery 

internasional yang berhasil dilakukan. Keberhasilan dari beberapa negara ini, 

dapat dijadikan sebagai pedoman bagi negara lain yang memiliki kepentingan.  

 Negara – negara menaruh perhatian yang serius terhadap asset recovery 

tentu memiliki beberapa alasan. Hal ini dikarenakanasset recovery begitu penting 

dilakukan. Meskipun terdapat miliaran dolar, secara sederhana asset recovery 

tidak hanya berfokus pada pengembalian dananya. Memang pengembalian 

kerugian adalah mutlaksehingga dapat menjadi sumber dana bagi program – 

program pemerintah, serta menangkal pemangku jabatan untuk melakukan 

korupsi di masa depan (Vlasic dan Cooper, 2011). Di samping itu, upaya asset 

recovery menurut Vlasic dan Noell (2010) juga merupakan komponen penting 

untuk meningkatkan keamanan gobal. Hal ini berkaitan dengan akuntabilitas dan 

impunitas sehingga memiliki potensi untuk mengurangi korupsi global. Artinya, 

adanya aset recovery maka serta merta  turut memerangi tindak korupsi.  

 Manfaat asset recovery di atas, tentu  sangat penting bagi Indonesia. 

Sebagaimana Indonesia merupakan salah satu negara yang rentanmengalami 

kerugian akibat pelarian hasil tindak kejahatan ke luar negeri. Masih maraknya 

korupsi dan kejahatan lainnya di tanah air turut menjadi penyumbang sumber 

aliran dana ilegal (illicit financial flow) ke luar negeri. Artinya, kejahatan yang 

berorientasi keuangan di dalam negeri cukup tinggi, dimana hasil tindak kejahatan 

tersebut dilarikan ke luar negeri.   
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Tabel.2.3 Sepuluh Negara dengan Aliran Dana Gelap Terbesar 2003 – 2012 

(Dalam Juta USD) 

Rangking Negara Jumlah Aliran Dana 

Gelap 

1 Cina 1.252.419 

2 Rusia 973.858 

3 Meksiko 514.259 

4 India 439.587 

5 Malaysia 394.869 

6 Brazil 217.103 

7 Indonesia 187.844 

8 Thailand 171.679 

9 Nigeria 157.455 

10 Afrika Selatan 122.145  

Total 4.431.217  

 

Sumber :Illicit Financial Flows from Developing Countries: 2003 – 2012,                 

            oleh Kar dan Spanjers,(2014) 

 

 Berdasarkan data Global Financial Integrity (GFI)8 memuat tentang aliran 

dana gelap(illicit financial outflows) yang ke luar dari negara berkembang . 

Sumber dana tersebut dapat berasal dari pencucian uang, penghindaran pajak, 

penyuapan, korupsi dan lain – lain. Indonesia merupakan salah satu negara yang 

termasuk dari 10 negaraposisi teratas. Indonesia menduduki peringkat ke tujuh, 

dimana urutan pertama diduduki oleh Cina dan diikuti oleh Rusia di posisi ke dua. 

                                                           
8 GFI merupakan sebuah organisasi non-profit yang berbasis di Washington DC. Organisasi ini 

merupakan sebuah lembaga think – thank yang menganalis tentang illcit financial flows dari 

negara – negara berkembang (sumber :www.gfintegrity.org, diakses pada 8 Maret 2016).  

http://www.gfintegrity.org/
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Sedangkan negara yang berada di bawah Indonesia adalah Thailand, Nigeria dan 

Afrika Selatan (Kar dan Spanjers: 2014).  

Grafik 2.1 Arus Keluar Dana Gelap dari Indonesia 2003 – 2012 

(Dalam Juta USD) 

 

Sumber : Kar dan Spanjers, (2014), diolah oleh penulis 

 

 Khusus negara Indonesia,  total aliran dana gelap yang mengalir ke luar 

negeri dari tahun 2003 hingga 2012 mencapai USD 187.844 juta. Tentu angka ini 

sangat berguna bagi pembangunan apabila tidak mengalir ke luar negeri akibat 

kejahatan korupsi dan penggelapan pajak (Kar dan Spanjers : 2014).Lebih lanjut, 

ababila melihat grafik di bawah ini, maka menariknya adalah dana gelap yang 

mengalir ke luar negeri pada tahun 2008. Dari tahun 2003 sampai 2012, aliran 

dana gelap paling tinggi terjadi di tahun 2008 yaitu sebesar USD27.319 juta. 

 Dana gelap yang mengalir ke luar negeri dari Indonesia di tahun 2008, 

justru bersamaan dengan kasus Bank Century di tahun yang sama. Hal ini sangat 

memungkinkan bahwa jumlah tersebut bagian dari dana Bank Century. Selain itu 
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tidak mengherankan lagi, karena skandal mega korupsi terakhir adalah Bank 

Century di tahun 2008. Di samping itu, aliran dana dana gelap dari tahun ke tahun 

mengalami naik – turun. Akan tetapi, hal ini merupakan tetap  kerugian  bagi 

negara. Sangat disayangkan apabila dana –dana tersebut hilang dan dilarikan ke 

luar negeri. Oleh karena itu,follow the money/asset yaitu berfokus pada hasil 

kejahatan merupakan tindakan yang penting untuk dilakukan oleh pemerintah 

Indonesia (https://acch.kpk.go.id, 2016) . Pemerintah harus mengejar semua aset – 

aset yang dilarikan ke luar negeri. 

2.3.1 Upaya Melakukan Asset Recovery Bank Century  Melalui MLA 

 Sesuai dengan penjelasan sebelumnya bahwa asset recovery internasional 

dapat dilakukan melalui dua jalur yaitu formal (MLA) dan Informal 

(resiprositas).Pada kasus ini, Indonesia menempuh jalur formal dalam melakukan 

asset recovery Bank Century dari Hong Kong.Hal ini dikarenakan Indonesia dan 

Kong Kong sudah memiliki perjanjian bilateral tentang MLA. Sesuai dengan isi 

perjanjian tentang penelusuran, penahanan, penyitaan, perampasan dan 

pengembalian hasil tindak kejahatan, maka Indonesia pihak yang membutuhkan 

dapat mengajukan permintaan MLA kepada Hong Kong. 

 Tindakan ini dilakukan oleh Pemerintah Indonesia, setelah PPATK 

memperoleh informasi dari Financial Intelligence Unit (FIU) Hong Kong, 

mengenai keberadaan aset dan nilainya di yurisdiksinya, maka Pemerintah 

Indonesia meminta bantuan untuk membekukan aset tersebut. Hal ini agar 

mencegah berpindahtangannya aset tersebut serta untuk membuktikan keterkaitan 

https://acch.kpk.go.id/
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aset – aset yang dimaksud dengan hasil tindak kejahatan(Kemenkumham, 2013). 

Permintaan MLA kepada otoritas Hong Kong dilaksanakan pada  Oktober 2009. 

Kemudian tindak lanjut Pemerintah Hong Kong adalah membekukan sementara 

aset – aset tersebut pada tanggal 16 Desember 2010 dengan putusan pengadilan 

No.2557/1010 (http://www.republika.co.id, 2011).  

 Ketika sudah dilakukan pembekuan sementara, belum berarti dana tersebut 

langsung dapat diambil alih. Aset tersebut masih perlu dikaji dan dibuktikan 

apakah murni berkaitan dengan tindak kejahatan Bank Century. Sebab, aset 

tersebut juga ada kepentingan pihak ketiga yaitu perbankan yang melakukan 

transaksi dengan pelaku.Begitu dana dibekukan tentu ada perlawanan pelaku 

dengan pihak ketiga untuk menggugatnya. Sehingga sesuai dengan ketentuan 

hukum di Hong Kong maka akan ditentukan oleh putusan pengadilan 

(Kemenkumham, 2013). 

 Hasil keputusan tersebut tentu dipengaruhi oleh bagaimana Pemerintah 

Indonesia menyakinkan sebagai pemilik sah aset tersebut. Berdasarkan  ketentuan 

dalam pelaksanaan asset recovery di Hong Kong, maka pihak victim country dapat 

menggunakan putusan pengadilan di dalam negerinya sebagai bukti (Departement 

of Justice, 2015). Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia menjadikan Putusan 

Pengadilan No.399/Pid.B/2010/PN.JKT.PST Tahun 2010 sebagai bukti untuk 

meyakinkan Pemerintah Hong Kong. Putusan tersebut merupakan perintah 

perampasan aset milik ke tiga pelaku (http://www.antaranews.com, 2014). 

 

http://www.republika.co.id/
http://www.antaranews.com/
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Bagan 2.6. Perkembangan Asset Recovery Bank Century 2009 - 2016 

  

  

  

  

 

 

 

Sumber : Diolah dari berbagai sumber 

   *Wawancara di Ditjen AHU, Laporan tahunan Kemenkumham dan Surat  kabar 

online 

 

 Dari bagan di atas dapat kita pahami bahwa pada tahun 2012, Pemerintah 

Hong Kong sudah membekukan aset secara permanen. Kemudian sepanjang tahun 

2013 berlangsung proses hukum di yurisdiksi Hong Kong. Masih pada tahun yang 

sama, pengadilan Hong Kong memutuskan bahwa akun rekening di Bank ING 

dan Bank Nomura adalah sah dan valid milik pelaku, sehingga harus dikeluarkan 

dari daftar blokir. Sedangkan menurut pandangan Pemerintah Indonesia bahwa 

semua aset yang dikelola oleh berbagai badan hukum (pihak ketiga) yang berada 

di bawah kendali pelaku dapat disita dan dirampas 

(http://djahu.kemenkumham.go.id, 2015). Oleh sebab itu, pada Mei 2013 delegasi 

16 Oktober 2009 

Pengajuan MLA (1) 

Agustus 2010 

Pengajuan MLA (2) 

16 Desember 2010 

Pembekuan  aset sementara 
oleh Hong Kong (Putusan 

2557/1010)   

30 Maret 2012 

Pembekuan Aset  secara 
Permanen 

11 Juni 2013 

Pengadilan Hong Kong 
memutuskan aset ING Bank dan 
Nomura Bank adalah sah dan valid 
milik mereka dan harus dikeluarkan 
dari daftar aset yang dibekukan 

17 Februari 2014 

Pemerintah Hong Kong 
mengabulkan penyitaan 
sebagian aset Bank Century 
senilai Rp.48 miliar 

Tahun 2015 dan 2016 

Pemerintah Indonesia melobi RRT 
untuk meminta dukungan dalam 
pengembalian aset Bank Century 
yang telah dibekukan Pengadilan 
Hong Kong 

Catatan : 

-Jumlah aset yang diputuskan oleh pemerintah Hong 
Kong tidak sesuai dengan permintaan pemerintah 
Indonesia.  

-Hingga tahun 2016, belum ada aset  yang dapat 
dikembalikan kepada Indonesia 

 

 

http://djahu.kemenkumham.go.id/
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Pemerintah Indonesia menemui DoJ Hong Kong untuk berkoordinasi  menyusun 

pembelaan (Kemenkumham, 2013). 

 Pada tahun 2014, otoritas Hong Kong baru mengabulkan sebagian dari 

permintaan Indonesia senilai USD 4.076.121 atau setara Rp.48 miliar 

(http://djahu.kemenkumham.go.id, 2015). Jumlah ini tentu belum mencakup 

permintaan Pemerintah Indonesia secara keseluruhan. Sebab, dana yang terdapat 

di yurisdiksi tersebut mencapai ratusan juta dolar (lihat Tabel 2.1) Namun 

demikian, menurut mantan Menkumham Amir Syamsuddin bahwa “proses asset 

recovery sangat bergantung dari komitmen kerja sama Indonesia dan Hong Kong”. 

 Adapun upaya asset recovery ini belum memberikan hasil maksimal 

sepenuhnya. Seperti yang disebutkan di atas (lihat Bagan2.6)  bahwa hanya 

sebagian yang dikabulkan oleh otoritas Hong Kong untuk disita. Sedangkan masih 

ada aset yang belum diputuskan oleh otoritas Hong Kong. Kemudian hingga tahun 

2016, aset yang sudah disita maupun yang masih dibekukan, juga belum bisa 

dikembalikan ke Indonesia. Hal ini dikarenakan terdapat kendala dalam proses 

perampasan dan pengembalian aset, serta adanya upaya perlawanan dari para 

defendant. 

 Selain itu, minimnya perkembangan pemulihan aset di Hong Kong 

membuat Pemerintah Indonesia turut melobi Cina. Pada tahun 2015, Menteri 

Hukum dan HAM, Yasonna Laoly dalam kunjungannya melobi pemerintah Cina 

untuk meminta dukungan dalam upaya pengembalian aset Bank Century yang 

telah di bekukan tersebut (http://www.antaranews.com, 2014). Lobi Pemerintah 

http://djahu.kemenkumham.go.id/
http://www.antaranews.com/


54 
 

Indonesia terhadap Cina juga masih dilakukan pada tahun 2016, ketika Menteri 

Kehakiman Tiongkok, Wu Aiying berkunjung ke Jakarta. Pemerintah Indonesia 

meminta Beijing untuk mendorong otoritas Hong Kong menyita Aset Bank 

Century yang masih dibekukan (http://www.cnnindonesia.com, 2016).   

2.4 Kesimpulan  

 Berdasarkan pemaparan sub bab keseluruhan di atas, maka dapat ditarik 

kesimpulan bahwa kasus Bank Century merupakan kejahatan keuangan 

transnasional yang dibuktikan dengan penemuan aset – aset tersebut di sistem 

keuangan Hong Kong. Adapun temuan aset tersebut sesuai dengan  proses 

pencucian uang, dimulai dari penempatan aset di yurisdiksi asing, memecah – 

mecah ke dalam beberapa akun rekening di sejumlah bank, serta selanjutnya 

digunakan untuk membeli properti dan dijadikan investasi kembali. Oleh karena 

itu, Pemerintah Indonesia berusaha untuk menarik kembali aset tersebut melalui 

kerja sama MLA dengan Hong Kong.  

 Sebagaimana pelaksanaan asset recovery melalui kerja sama MLA, maka 

seluruh prosesnya mulai dari melacak, membekukan, menyita dan merampas aset 

dilakukan oleh otoritas recipient country melalui putusan pengadilan. Di sisi lain, 

upaya dari tahun 2009 hingga 2016, belum memberikan hasil yang maksimal. 

Dalam hal ini, semua aset tersebut belum ada yang berhasil dikembalikan kepada 

Indonesia. Dengan demikian, karena pelaksanaan asset recovery sepenuhnya 

bergantung pada recipient country, maka bab selanjutnya akan membahas 

mengenai hambatan – hambatan selama proses asset recovery baik secara internal 

http://www.cnnindonesia.com/
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dan Internal. Selain hambatan, dijelaskan pula tentang analisa kepatuhan 

Pemerintah Hong Kong dalam pelaksanaan asset recovery .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




