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Issue 

    Sistem Pemerintahan pasca amandemen telah menganut beberapa unsur-unsur dari sistem 

Pemerintahan Parlementer serta terdapat beberapa pembaharuan untuk menghilangkan 

kelemahan-kelemahan yang ada dalam Sistem Presidensial. Beberapa variasi dari Sistem 

Pemerintahan Presidensial di Indonesia adalah sebagai berikut. 

1. Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul dari DPR. Jadi, DPR 

tetap memiliki kekuasaan mengawasi Presiden meskipun secara tidak langsung. 

2. Presiden dalam mengangkat penjabat negara perlu pertimbangan atau persetujuan dari 

DPR. Contohnya dalam pengangkatan duta negara asing, Gubernur Bank Indonesia, 

Panglima TNI, dan Kepala Kepolisian. 

3. Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu perlu pertimbangan atau persetujuan 

dari DPR. Contohnya, pembuatan perjanjian Internasional, pemberian gelar, tanda jasa, 

tanda kehormatan, pemberian amnesti, dan abolisi. 

4. Parlemen diberi kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk undang-undang dan 

hak budget (anggaran). 

    Adanya perubahan-perubahan baru dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, diperuntukan 

dalam memperbaiki Sistem Presidensial yang lama. Perubahan baru tersebut, antara lain adanya 

pemilihan secara langsung, perubahan baru tersebut, antara lain: 

 Adanya pemilihan secara langsung 

 Sistem bicameral 

 Mekanisme checks and balance 

 Pemberian kekuasaan yang lebih besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan 

dan fungsi anggaran. 
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    Kekuasaan dalam negara dibagi dalam dua hal yaitu pemisahan kekuasaan (separation of 

power) dan pembagian kekuasaan (distribution of power).  Dalam sistem parlementer hubungan 

antara eksekutif dan badan perwakilan sangat erat. Hal ini disebabkan adanya 

pertanggungjawaban para menteri terhadap parlemen, maka setiap kabinet yang dibentuk harus 

memperoleh dukungan kepercayaan dengan suara terbanyak dari parlemen yang berarti, bahwa 

setiap kebijaksanaan pemerintah atau kabinet tidak boleh menyimpang dari apa yang 

dikehendaki oleh parlemen. Dalam sistem parlementer terdapat fenomena dimana kedudukan 

DPR semakin kuat atau mayoritas anggota DPR adalah partai oposisi atau bukan partai 

pendukung Presiden, maka Presiden tidak dapat sepenuhnya menjalankan pemerintahan karena 

banyak hal mengenai kebijakan-kebijakan strategis yang harus diambil bersama DPR menurut 

ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Di sisi lain adanya sistem multi partai memungkinkan calon presiden dari partai 

yang tidak cukup kuat di DPR dapat terpilih. Konsekuensinya Presiden tidak cukup kuat pada 

saat harus berhadapan di DPR karena memiliki suara dukungan yang minoritas di DPR. 

 

Regulation 

1. UUD NRI Tahun 1945 

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu 

 

Argumentation 

    Kesepakatan para pendiri bangsa terhadap sistem pemerintahan pada awal kemerdekaan 

termaktub dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen, namun sistem yang 

diterapkan masih mengandung ciri parlementernya yang terlihat dari adanya MPR yang 

berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, dimana presiden bertanggung jawab 

terhadapnya.
2
 Sifat pertanggungjawaban kepada MPR ini justru memperlihatkan adanya unsur 

parlementer dalam sistem presidensial yang dianut.
3
 Upaya memperkuat sistem pemerintahan 

presidensial dilakukan melalui amandemen terhadap konstitusi negara Indonesia. Amandemen 

UUD 1945 yang dilakukan sebanyak empat kali sejak tahun 1999 hingga 2002 sangat implikatif 

terhadap praktik ketatanegaraan Indonesia. Salah satunya adalah berkaitan dengan sistem 
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pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah hal yang krusial dimiliki oleh suatu negara sebab 

juga mengatur perihal kewenangan dari pemerintah sebagai penguasa kepada rakyat. Sistem 

pemerintahan Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 merujuk pada 

suatu konsep dimana kekuasaan pemerintahan dipegang oleh Presiden.
4
 Ketentuan pasal ini 

menasbihkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia adalah Sistem Presidensial 

karena kedudukan seorang presiden yang cukup kuat sebagai kepala negara dan kepala 

pemerintahan. Jimly Asshiddiqie menyebutkan beberapa prinsip pokok dalam sistem 

pemerintahan presidensial yakni sebagai berikut:
5
 

1. Terdapat pemisahan kekuasaan yang jelas antara cabang kekuasaan legislatif dan 

eksekutif; 

2. Presiden merupakan eksekutif tunggal. Kekuasaan eksekutif presiden tidak terbagi dan 

hanya ada presiden dan wakil presiden saja; 

3. Kepala pemerintahan adalah sekaligus kepala negara atau sebaliknya, kepala negara 

adalah sekaligus kepala pemerintahan; 

4. Presiden mengangkat para menteri sebagai pembantu atau sebagai bawahan yang 

bertanggungjawab kepadanya; 

5. Anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian pula 

sebaliknya; 

6. Presiden tidak dapat membubarkan atau memaksa parlemen; 

7. Jika dalam sistem parlementer berlaku prinsip supremasi parlemen, maka dalam sistem 

presidensial berlaku prinsip supremasi konstitusi; 

8. Eksekutif bertanggung jawab langsung pada rakyat yang berdaulat; 

9. Kekuasaan tersebar secara tidak terpusat seperti dalam sistem parlementer yang terpusat 

pada parlemen. 

    Ciri utama sistem presidensial yang utama adanya kekuasaan presiden yang bertindak sebagai 

kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Kedudukan presiden yang seperti ini kelak 

memungkinkan terciptanya stabilitas eksekutif karena presiden tidak bergantung pada parlemen. 

Terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan Indonesia, maka jelas bahwa sistem yang dipakai 

saat ini adalah sistem presidensial. Kendati demikian, upaya untuk memperkuat sistem 
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presidensial melalui amandemen UUD 1945 nyatanya dianggap sebagai pelemahan sistem 

presidensial itu sendiri. Hal ini terlihat sebagaimana pendapat Ni’matul Huda yang mengatakan 

bahwa ketika terjadi reformasi konstitusi terhadap UUD 1945, muncul beberapa kesepakatan 

dasar dalam melakukan amandemen UUD 1945, antara lain mempertegas sistem presidensial. 

Namun, dalam kenyataannya kesepakatan tersebut tidak ditaati secara konsisten oleh MPR. 

Peruntuhan konstruksi presidensialisme dalam UUD 1945 terjadi signifikan pada amandemen 

pertama pada tahun 1999, kemudian penguatan kelembagaan DPR pada amandemen kedua tahun 

2000, bukannya melahirkan keseimbangan kekuasaan antara Presiden dan DPR, namun justru 

menimbulkan ketidakjelasan sistem presidensial yang ingin dibangun melalui perubahan UUD 

1945. 
6
Praktik penyelenggaraan negara yang lazimnya dilakukan oleh negara yang menganut 

sistem pemerintahan parlementer turut dipraktikkan di Indonesia. Terjadinya pembatasan 

kekuasaan presiden secara periodisasi jabatan yakni presiden memegang jabatan selama selama 

lima tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa 

jabatan.
7
 Selanjutnya dalam hubungan secara fungsional, presiden memiliki relasi kekuasaan 

dengan DPR selaku lembaga legislatif. Padahal dalam sistem presidensial, terjadi pemisahan 

yang kuat kekuasaan antara Presiden dan DPR. Praktik semacam ini terlihat dari kewenangan 

presiden dalam menentukan keadaan bahaya dan segala akibatnya, yang pada dasarnya harus 

disetujui oleh DPR terlebih dahulu.
8
 Jika tidak disetujui oleh DPR, maka ketentuan tersebut tidak 

berlaku. Sungguh menjadi ironi karena secara eksplisit menasbihkan bahwa Presiden masih 

dikendalikan oleh DPR dalam membuat keputusan, walau dalam keadaan yang mengharuskan 

presiden melakukan diskresi.
9
 Kewenangan murni seorang presiden hanya pada kewenangannya 

untuk memberi gelar, tanda jasa dan lain-lain kehormatan yang diatur dengan undang-undang.
10

 

Dalam membuat undang-undang pun presiden seakan mencaplok kewenangan legislatif yakni 

dalam membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR serta berhak mengajukan 

Rancangan Undang-Undang kepada DPR.
11

  Selain itu, kerap kali dalam praktik sering dijumpai 

hak prerogatif presiden dicekal oleh kekuatan parlemen, seperti halnya dalam pengangkatan 
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Kapolri dan Panglima TNI. UUD NRI Tahun 1945 tidak mengatur perihal pengangkatan dan 

pemberhentian Kapolri maupun Panglima TNI berdasarkan Persetujuan DPR. Hal ini jelas 

merupakan pengaburan terhadap sistem presidensial, apalagi terdapat ketentuan dalam konstitusi 

yang menyatakan bahwa Presiden memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat, 

Angkatan Laut dan Angkatan Udara.
12

 

    Sebagaimana ciri-ciri sistem presidensial yang dikemukakan oleh Jimly Ashhiddiqie, maka 

poin yang menyatakan anggota parlemen tidak boleh menduduki jabatan eksekutif dan demikian 

pula sebaliknya, ternyata dalam praktiknya di Indonesia akibat sistem multipartai yang dianut 

saat ini memungkinkan adanya menteri yang berasal dari kalangan partai politik yang menguasai 

parlemen. Pengisian jabatan menteri dari kalangan partai memang sungguh penuh dengan intrik 

politis, namun di sisi lain terdapat kecenderungan presiden untuk mengontrol kekuasaannya di 

parlemen. Realitas yang terjadi dewasa ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan yang dianut 

mengarah pada sistem parlementer akibat adanya sistem multipartai yang lazim diterapkan pada 

sistem pemerintahan yang parlementer. Sistem multipartai ini juga dihadapkan dengan koalisi 

partai yang semakin menjadi-jadi karena koalisi dalam sistem multipartai adalah kebutuhan 

mendasar yang sulit untuk dinafikan. Hal ini berakibat pada intervensi politik terhadap presiden 

dalam mengisi jabatan kabinet karena partai-partai yang turut memenangkan presiden yang 

terpilih tersebut merasa harus mendapatkan jatah kursi menteri, walaupun pada dasarnya 

pembentukan kabinet adalah hak prerogatif presiden. Pada sistem presidensial, pembentukan 

kabinet adalah hak prerogatif presiden. Namun, dalam faktanya tidak hanya bersandar pada hak 

prerogatif presiden, tapi juga tergantung pada kompromi politik. Kompromi politik inilah yang 

mendominasi penyusunan kabinet dan semakin jelas terlihat apabila sistem presidensial berpadu 

dengan sistem multipartai. Kondisi semacam ini dalam satu waktu menimbulkan polemik apabila 

presiden yang terpilih berasal dari partai minoritas di parlemen yang pada akhirnya melahirkan 

pemerintahan yang berseberangan agendanya dengan mayoritas representasi politik di parlemen. 

Fenomena koalisi seperti ini sungguh turut direalisasikan dalam sistem pemilu presiden yang 

berlaku. Adanya ketentuan bahwa calon presiden harus diusung oleh partai atau gabungan partai 
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politik peserta pemilu legislatif
13

 dan terhadapnya diberikan syarat ambang batas minimal 20% 

dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional.
14

 

 

 

Conclusion 

    Praktik sistem pemerintahan di Indonesia telah  mengalami beberapa kali perubahan . Salah 

satunya sistem Pemerintahan Parlementer yang pernah berlaku di Indonesia. Namun dalam 

konstitusi Indonesia tidak dikenal Sistem tersebut oleh karena itu secara praktiknya sistem ini 

telah   menyimpang dari amanat konstitusi. Pada masa orde baru Sistem Pemerintahan yang 

berlaku adalah quasi Presidensial.Penerapan Sistem Pemerintahan ini merupakan bentuk 

penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945. Sistem Pemerintahan pasca amandemen telah 

menganut beberapa unsur-unsur dari sistem Pemerintahan Parlementer serta terdapat beberapa 

pembaharuan untuk menghilangkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam Sistem Presidensial. 

Adanya perubahan-perubahan baru dalam Sistem Pemerintahan Indonesia, diperuntukan dalam 

memperbaiki Sistem Presidensial yang lama. 

 Tetapi keinkonsistensian penerapan Sistem Pemerintahan ini didasari atas konvensi 

ketatanegaraan dan hukum kebiasaan yang telah diterapkan sebelumnya. Disamping itu juga 

dapat dikatakan karena UUD 1945 memang dimaksudkan hanya sebagai undang-undang dasar 

kilat (ucapan Bung Karno dalam sidang BPUPKI) yaitu undang- undang dasar yang hanya 

dimaksudkan sebagai naskah konstitusi untuk sementara waktu dalam rangka persiapan 

Indonesia menjadi Negara yang merdeka dan berdaulat.  

    Dalam Pasal 4 Ayat (1) UUD 1945 sebelum amandemen telah termaktub sistem pemerintahan, 

namun sistem yang diterapkan masih mengandung ciri parlementer yang terlihat dari MPR yang 

berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, yang mana presiden bertanggungjawab 

terhadapnya. Pertanggungjawaban kepada MPR ini memperlihatkan adanya unsur parlementer 

dalam sistem presidensial yang dianut.Dan upaya memperkuat sistem pemerintahan presidensial 

dilakukan melalui amandemen terhadap konstitusi negara Indonesia. 
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MUTUAL LEGAL ASSISTANCE INDONESIA-SWISS SEBAGAI

UPAYA DALAM PEMBERANTASAN DAN PENGEMBALIAN

ASET KORUPSI
Adib Gusti Arigoh, Khrisna Bagus Nugroho, Nadia Dwi Amalia

Universitas Sriwijaya

I. Permasalahan

“Perjuanganku lebih mudah karena mengusir penjajah, tapi

perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri.”

-Ir. Soekarno-

Korupsi merupakan salah satu permasalahan yang sudah sering kita dengar

di kehidupan sehari-hari, mulai dari berita di surat kabar, televisi, surat kabar

elektronik, bahkan menjadi bahan obrolan santai masyarakat pada umumnya.

Korupsi juga merupakan permasalahan yang harus dihadapi dalam menegakkan

rule of law, menurut world population review Indonesia pada Tahun 2022

menduduki urutan 38 sebagai negara dengan tingkat korupsi tertinggi,1

sedangkan menurut statista.com Indonesia menempati indeks 38, yang membuat

Indonesia masuk sebagai lima besar negara dengan tingkat korupsi tertinggi di

Asia Tenggara pada Tahun 2021.2

Berbagai upaya telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam upaya

memberantas korupsi, mulai dari dibentuknya KPK hingga mengundangkan lex

specialis berupa Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi, masih terdapat banyak masalah yang

dihadapi dalam memberantas korupsi, salah satunya adalah pelaku tindak pidana

korupsi (“Tipikor”) melarikan diri ke luar negeri, dan menyembunyikan aset

mereka di negara yang mereka singgahi.

2 Statista, 2021. Corruption perception index in Southeast Asia in 2021, by country.
https://www.statista.com/statistics/651015/most-corrupt-countries-asean-region/. 1 Januari 2023.
(21:26).

1 World Population Review, 2022. Most Corrupt Countries 2023.
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-corrupt-countries. 1 Januari 2023
(21:19).

https://www.statista.com/statistics/651015/most-corrupt-countries-asean-region/
https://worldpopulationreview.com/country-rankings/most-corrupt-countries


Salah satu contoh nyata pelaku Tipikor yang melarikan diri ke luar negeri

adalah Harun Masiku, Harun Masiku ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK

karena diduga menyuap mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Wahyu

Setiawan. Dia diduga menyiapkan uang sekitar Rp 850.000.000 agar bisa duduk

di Senayan. Dia menjadi buron sejak Januari 2020, Menurut Catatan Ditjen

Imigrasi Kemenkumham, Harun meninggalkan Indonesia pada 6 Januari 2020

dan menuju ke Singapura.3

Harun Masiku merupakan salah satu dari sekian banyak contoh pelaku

Tipikor yang melarikan diri ke luar negeri, dan Singapura juga merupakan satu

dari sekian banyak surga bagi pelaku Tipikor yang ingin melarikan diri ke luar

negeri. Terdapat surga lain yang lebih indah bagi pelaku Tipikor, surga tersebut

adalah Swiss.

Sudah menjadi rahasia umum apabila Swiss menjadi surga bagi pelaku

Tipikor, terdapat alasan kuat mengapa Swiss menjadi tempat yang aman bagi

pelaku Tipikor untuk melarikan diri dan menyembunyikan aset mereka di sana.

Janji privasi, kode rahasia, serta etika dan hukum perbankan yang keras

menjadikan bank Swiss salah satu tempat teraman bagi pemegang black money

untuk menyimpan semua uang mereka.4 Apabila terdapat pelaku kejahatan yang

melarikan diri ke luar negeri, maka negara asal pelaku kejahatan berhak

menerapkan ekstradisi terhadap pelaku kejahatan tersebut. Akan tetapi, ekstradisi

tidaklah cukup, Indonesia juga harus berhadapan dengan tantangan untuk

mengambil alih aset negara hasil Tipikor.

Indonesia sendiri sudah memiliki undang-undang yang mengatur tentang

ekstradisi, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi (“UU

Ekstradisi”), tetapi undang-undang tersebut dianggap sudah terlalu kuno dan

tidak mengikuti perkembangan hukum di masyarakat sehingga menyebabkan

terjadinya kekosongan hukum. Namun, terdapat cara lain yang lebih elastis dan

mudah yang bisa digunakan pemerintah dalam memberantas pelaku Tipikor yang

4 Saurav Giri, 2021, Why is Black money kept in Swiss Banks?
https://noteslearning.com/black-money-and-swiss-bank/?amp=1. 1 Januari 2023 (22:25).

3 CNN Indonesia, 2022. Daftar Koruptor yang Sempat Kabur ke Singapura.
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126103706-12-751365/daftar-koruptor-yang-sempa
t-kabur-ke-singapura/1. 1 Januari 2023 (21:49).

https://noteslearning.com/black-money-and-swiss-bank/?amp=1
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126103706-12-751365/daftar-koruptor-yang-sempat-kabur-ke-singapura/1
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220126103706-12-751365/daftar-koruptor-yang-sempat-kabur-ke-singapura/1


melarikan diri ke Swiss serta mengambil alih aset yang mereka simpan di sana,

yaitu mutual legal assistance (“MLA”).

II. Dasar Hukum

2.1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1979 tentang Ekstradisi;

2.2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

2.3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

2.3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional;

2.4 Undang-Undang Nomor  1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik dalam

Masalah Pidana;

2.5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang;

2.6 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pengesahan Perjanjian tentang

Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia

dan Konfederasi Swiss;

2.7 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.8 United Nations Convention Against Transnational Organized Crime;

2.9 United Nations Convention against Corruption.

III. Argumentasi

3.1 Mutual Legal Assistance

MLA adalah salah satu perjanjian yang dibentuk di antara negara-negara

atas dasar untuk mengatasi maraknya kejahatan transnasional terorganisasi,

seperti kejahatan narkotika dan psikotropika, kejahatan pencucian uang, dan

termasuk di dalamnya Tipikor.5 Landasan hukum yang mengatur MLA dalam

ruang lingkup hukum internasional adalah United Nations Convention Against

Transnational Organized Crime dan United Nations Convention against

Corruption. Untuk dalam negeri adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006

5 Derry Angling Kesuma. ‘Penerapan Mutual Legal Assistance (MLA) dan Perjanjian Ekstradisi
Sebagai Upaya Indonesia Terkait Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi’ (2021) III Lex
LATA.[1].



tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (“UU Bantuan Timbal

Balik”), lebih jelasnya terdapat pada pasal 2.

Undang-undang ini tidak bertujuan untuk mengadakan ekstradisi atau

penyerahan orang, penangkapan atau penahanan dengan tujuan untuk ekstradisi

atau penyerahan orang, pengalihan narapidana, atau pengalihan perkara.

Undang-Undang ini bertujuan sebagai dasar hukum melakukan permintaan

bantuan timbal balik dalam masalah pidana dari Pemerintah Republik Indonesia

kepada negara diminta dan sebaliknya yang antara lain menyangkut pengajuan

permintaan bantuan, persyaratan permintaan, bantuan untuk mencari atau

mengidentifikasi orang, bantuan untuk mendapatkan alat bukti, dan bantuan

untuk mengupayakan kehadiran orang.6 Bantuan timbal balik tersebut dapat

dilakukan berdasarkan suatu perjanjian. Namun, apabila belum ada perjanjian,

maka bantuan dapat dilakukan atas dasar hubungan baik berdasarkan prinsip

resiprositas.7

3.2 Perbedaan antara MLA dan Ekstradisi

MLA dan ekstradisi sama-sama merupakan upaya dalam memberantas

tindak pidana transnasional dalam tatanan masyarakat internasional, tidak

terkecuali para pelaku Tipikor yang melarikan diri dan menyimpan aset di luar

negeri. Akan tetapi, pastinya diantara MLA dan ekstradisi keduanya memiliki

perbedaan.

Ekstradisi adalah proses “penyerahan” seseorang oleh negara yang diminta

kepada negara peminta, yang seseorang tersebut disangka atau dipidana karena

melakukan suatu kejahatan di wilayah negara peminta yang berwenang untuk

mengadili dan menjatuhi pidana. Namun, pada akhirnya melarikan diri ke wilayah

negara yang diminta.8

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian MLA yang telah penulis

jabarkan diatas, dapat dilihat bahwa MLA lebih menekankan kepada pengajuan

8 Saufa ata Taqiyya, S.H., 2020. Perbedaan Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana dengan
Ekstradisi.https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah
-pidana-dengan-ekstradisi-lt5f61e98622748. 2 Januari 2023 (19:41).

7 Darmono. ‘Ekstradisi Terpidana Kasus Korupsi dalam Rangka Penegakan Hukum Tindak Pidana
Korupsi’ (2012) IX Lex Jurnalica.[137].

6 Arga A. Saraya. ‘Kajian Hukum Bantuan Kerjasama Timbal Balik (Mutual Legal Assistance)
dalam Penyelesaian Tindak Pidana Internasional’ (2019) VII Lex Et Societatis.[66].

https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-dengan-ekstradisi-lt5f61e98622748
https://www.hukumonline.com/klinik/a/perbedaan-bantuan-timbal-balik-dalam-masalah-pidana-dengan-ekstradisi-lt5f61e98622748


permintaan bantuan, bantuan untuk mencari atau mengidentifikasi orang, dan

bantuan untuk mendapatkan alat bukti. Sedangkan ekstradisi sendiri lebih

menekankan kepada penyerahan seseorang yang disangka atau dipidana karena

melakukan suatu kejahatan.

3.3 Prosedur Pengembalian Aset Tipikor Melalui Mekanisme Mutual Legal

Assistance

Menurut United Nations Convention Against Transnational Organized

Crime (“UNCAC”), pengembalian aset hasil Tipikor dapat dilakukan melalui

jalur pidana dan perdata. Proses pengembalian aset dalam jalur pidana menurut

RUU tentang Perampasan Aset adalah melalui empat tahapan. Pertama,

pelacakan, yaitu mengidentifikasi lokasi penyimpanan aset yang merupakan milik

daripada pelaku tindak pidana. Kedua, pembekuan, aset yang sudah berhasil

dideteksi sementara tidak dapat ditransfer atau dipindahkan hingga ada keputusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sesuai yang diatur menurut Pasal 31

UNCAC. Ketiga, Perampasan/Penyitaan, pencabutan aset kekayaan untuk

selamanya atau disita berdasarkan penetapan pengadilan atau otoritas lain yang

berkompeten. Keempat, Pemulangan/Pengembalian aset kepada negara yang

berhak menerima aset curian hasil tindak pidana yang dilakukan oleh otoritas

berwenang.9

Pengembalian aset hasil Tipikor tersebut harus melalui suatu mekanisme.

Jika pengembalian aset dilakukan melalui jalur formal, maka diperlukannya

Perjanjian MLA. Pengajuan permintaan MLA dapat diajukan oleh Menteri

berdasarkan permohonan dari penyidik baik dari Kejaksaan, Kapolri maupun

KPK.10 Sebagaimana MLA juga diatur di dalam Undang-Undang tentang

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) ditunjuk sebagai otoritas

pusat dalam melakukan pengajuan MLA dengan negara lain. Sehingga pihak

penegak hukum dari lembaga Kepolisian, Kejaksaan, maupun KPK yang ingin

10 Ibid.

9 Ricardo Santos dan Hery Firmansyah. ‘Prosedur Pelaksanaan Mutual Legal Assistance terhadap
Pemulihan Aset Hasil Korupsi yang Dilarikan ke Luar Negeri’. (2021) II Jurnal Hukum Lex
Generalis.[45].



melakukan proses pengembalian aset dengan MLA harus memberikan

permohonan pengajuan MLA melalui Kemenkumham sebagai otoritas pusat.11

3.4 Kelemahan Proses Pengajuan Mutual Legal Assistance

Pihak penegak hukum dengan Kemenkumham sebagai otoritas pusat harus

melakukan koordinasi terkait suatu tindak pidana dan merumuskan permintaan

bantuan seperti apa yang ingin diajukan sampai kedua lembaga mencapai

kesepahaman terhadap suatu perkara, barulah setelah itu pengajuan MLA dapat

dilakukan ke negara yang diminta. Koordinasi antar kedua lembaga tak jarang

dilakukan lebih dari sekali bahkan hingga berkali-kali sebelum akhirnya

permohonan bantuan tersebut dapat diteruskan ke negara yang dituju,12 tidak bisa

dipungkiri bahwa prosedur pengajuan MLA sangatlah panjang.

Alur pengajuan MLA dirasa belum maksimal jika dilihat dari segi

efektivitas. Oleh karena itu, untuk memaksimalkan hal tersebut, pihak penegak

hukum dalam hal ini Kejaksaan pernah beberapa kali meminta agar otoritas pusat

diserahkan kepada Kejaksaan Agung, bukan Kemenkumham. Kemenkumham

hanya memiliki wewenang untuk mengatur administrasi perundang-undangan,

bukan menangani kasus kejahatan transnasional seperti Kejaksaan yang kini

membutuhkan kewenangan otoritas pusat. Sehingga seharusnya otoritas pusat

diserahkan kepada Kejaksaan Agung.13

3.5 Alasan Indonesia Menggunakan Mekanisme Mutual Legal Assistance

dengan Swiss Ketimbang Perjanjian Ekstradisi

Perjanjian internasional dewasa ini merupakan salah satu upaya untuk

menjalin suatu hubungan dengan negara lain, yang mana dapat meliputi hubungan

kerjasama, diplomatik, pemberantasan kejahatan internasional, ataupun berbagai

macam kerjasama lainya.14 Dalam hukum internasional, tidak memiliki istilah

resmi terkait penamaan perjanjian internasional sehingga dalam praktiknya

14 Teguh Yuwono, Retno Kusniati, Budi Ardianto. ‘Bantuan Hukum Timbal Balik dalam
Penanganan Kejahatan Transnasional: Studi Kasus Indonesia-Swiss’. (2021) II Uti
Possidetis.[270].

13 Ibid.
12 Ibid., hlm. 50
11 Ibid., hlm. 46



banyak ditemukan perbedaan nama seperti treaty, convention, statute dan

istilah-istilah lain. Hal ini sejalan dengan MLA sebagai salah satu penamaan

perjanjian internasional.

Mekanisme MLA dilatarbelakangi oleh kenyataan empiris bahwa terdapat

perbedaan sistem hukum pidana di antara beberapa negara, sehingga

mengakibatkan pemeriksaan kejahatan menjadi lambat. Seringkali masing-masing

negara menginginkan penggunaan sistem hukumnya sendiri secara mutlak dalam

penindaklanjutan kejahatan, hal yang sama terjadi pula pada negara lain, sehingga

penanganan kejahatan menjadi lamban dan berbelit-belit.15

Terdapat alasan lain, setiap negara menerapkan sistem peradilan pidana

yang berbeda-beda. Terdapat negara yang menganut Due Process Model yang

lebih menitik beratkan pada perlindungan HAM bagi tersangka, sehingga

menimbulkan birokrasi yang cukup panjang dalam peradilan pidana. Selain itu

terdapat juga negara yang memilih Crime Control Model yang menekankan

efisiensi dan efektivitas peradilan pidana dengan berlandaskan asas praduga tak

bersalah.16

Terakhir, untuk melakukan ekstradisi setiap negara harus membuat

perjanjian ekstradisi terlebih dahulu, tetapi tidak setiap negara memiliki perjanjian

ekstradisi untuk memberantas kejahatan-kejahatan tertentu. Hal tersebut tentunya

akan menyulitkan suatu negara dalam mengadili pelaku kejahatan yang melarikan

diri ke negara lain.17

MLA Indonesia-Swiss telah melewati beberapa tahapan yang tentunya

dengan pertimbangan yang matang menyangkut upaya pemberantasan kejahatan

transnasional yang melibatkan lebih dari satu negara seperti tindak pidana korupsi

yang erat kaitannya dengan tindak pencucian uang. MLA Indonesia-Swiss

menganut asas retroaktif yang dapat menguntukan dalam upaya pengembalian

aset kekayaan yang disembunyikan koruptor Indonesia di Swiss.18

18 Kemenkumham, 2020. DPR-RI Sahkan RUU Perjanjian MLA Indonesia-Swiss.
https://kemenkumham.go.id/berita-utama/dpr-ri-sahkan-ruu-perjanjian-mla-indonesia-swiss. 2
Januari 2023 (23:54).

17 Ibid., hlm. 30
16 Ibid., hlm. 29

15 Tamar T K. Andries, M.G. Nainggolan, Natalia L. Lengkong. ‘Kajian Hukum Terhadap
Perjanjian Mutual Legal Assistance RI-Konfederasi Swiss dalam Pemberantasan Korupsi ditinjau
dari UU No. 1 Tahun 2006 Tentang Perjanjian Timbal Balik dalam Masalah Pidana’. (2021) X Lex
Crimen.[28].

https://kemenkumham.go.id/berita-utama/dpr-ri-sahkan-ruu-perjanjian-mla-indonesia-swiss


Dengan adanya perjanjian kerjasama MLA, Swiss sebagai negara yang

dimintai bantuan akan memberikan data terkait orang yang dicurigai, sehingga

terjadi kelonggaran terhadap kerahasiaan bank Swiss,19 maka pelaku Tipikor yang

melarikan diri dan menyimpan aset di negara tersebut juga dapat ditangkap dan

asetnya akan dapat diambil kembali bila terbukti sebagai barang bukti Tipikor.

Kebijakan tersebut jelas akan membuat kerahasiaan perbankan Swiss berkurang.

Hal tersebut juga tentunya akan semakin menghilangkan daya tarik perbankan

Swiss bagi calon nasabah asing.20

Meskipun MLA Indonesia-Swiss tidak memberikan keuntungan secara

materiil terhadap Swiss, tetapi Swiss tetap bersedia membantu Indonesia dengan

mengadakan MLA, hal ini didasarkan pada prinsip logic of appropriateness.

Prinsip logic of appropriateness adalah prinsip dimana tindakan suatu negara

didasarkan pada apa yang dianggap baik atau pantas untuk dilakukan, sehingga

prinsip tersebut dapat mendorong negara untuk bertindak atau berperilaku

berdasarkan apa yang dianggap baik dan pantas oleh masyarakat.21

IV. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan penulis diatas dapat disimpulkan

bahwa terjadi kekosongan hukum, yaitu terlalu kunonya UU Ekstradisi yang

dimiliki Indonesia sehingga Indonesia memerlukan cara yang lebih efektif dalam

memberantas dan mengembalikan aset Tipikor yang dilarikan ke luar negeri,

MLA adalah solusi dari permasalahan tersebut.

MLA merupakan prosedur penyederhanaan upaya pemberantasan dan

pengembalian aset korupsi yang sebelumnya terlalu rumit dikarenakan perbedaan

sistem hukum yang berbeda-beda di setiap negara sehingga lebih efektif dan

efisien daripada prosedur UU Ekstradisi.

21 Ibid.
20 Ibid

19 Suci Permata Zetri, Mohamad Rosyidin, S.Sos., M.A., Muhammad Faizal Alfian, S.IP., M.A.
‘Melampaui Kepentingan Nasional: Kerjasama Mutual Legal Assistance (MLA) antara Swiss dan
Indonesia dalam Menangani Kejahatan Pencucian Uang’. (2022) VIII Journal of International
Relations.[1078].



Dengan adanya perjanjian MLA Indonesia-Swiss akan mempermudah

upaya pemberantasan dan pengembalian aset korupsi karena prosedur MLA yang

mewajibkan pihak terkait untuk memberikan data orang yang patut diduga

melakukan tindak pidana korupsi. MLA didasarkan pada prinsip logic of

appropriateness yang diakui oleh bangsa beradab di dunia. Meskipun tidak

memberikan keuntungan materiil kepada salah satu pihak yang terkait, maka

negara yang terikat wajib memberikan bantuan timbal balik yang telah disepakati

bersama.
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