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LATAR BELAKANG DISELENGGARAKANNYA WORKSHOP  

Kegiatan workshop yang  sengaja dirancang untuk kepentingan Badan 
Reserse Kriminologi, Mabes POLRI  ini  berlangsung selama 3 hari penuh 
yakni tanggal 20-22 Juli 2004. Kegiatan ini adalah suatu upaya merealisasi  
kebutuhan  yang muncul dalam pelaksanaan putusan pailit yang dijatuhkan 
oleh pengadilan niaga, yang ternyata dalam praktik di lapangan menemukan 
berbagai kendala. Seperti yang banyak diketahui oleh publik, dalam rangka  
mengimplementasi Perpu No 1/1998 jo. UU No. 1/1998, yang kini –pada saat 
prosiding ini disiapkan, telah diganti dengan UU, No. 37/2004 tentang 
Kepailitan dan PKPU,  berbagai pelatihan dan penyuluhan telah dilakukan. 
Tidak saja bagi para hakim niaga, tapi juga  Hakim Mahkamah Agung, bagi 
profesi terkait, instansi publik dan masyarakat umum.  Bahkan bersamaan 
dengan upaya menyiapkan berbagai infrastruktur agar undang-undang 
kepailitan dapat diimplementasi dengan baik, sebuah profesi baru yang disebut 
kurator dan pengurus telah muncul. Mereka tergabung dalam Asosiasi Kurator 
dan Pengurus Indonesia (selanjutnya disebut AKPI). Profesi ini mempunyai 
peran yang penting dalam pelaksanaan  pengelolaan dan distribusi harta pailit 
sebagai akibat jatuhnya putusan pailit.   

Selaku profesi baru yang masih relatif  sangat muda, setidaknya di 
Indonesia,  maka  AKPI memerlukan banyak prakondisi yang perlu disiapkan 
agar profesi ini dapat berfungsi sesuai dengan ekspektasi masyarakat. Antara 
lain,  struktur organisasi, standar kinerja, dan etika profesi,  misalnya. Selain 
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itu sebagai profesi baru, kinerja mereka sangat banyak tergantung pada 
penerimaan dan pemahaman masyarakat akan fungsi mereka dalam konteks 
kepailitan. Sebagai contoh, dalam menjalankan tugasnya,  mereka acapkali  
memperoleh kesulitan atau mengalami ketidaknyamanan  yang diakibatkan  
oleh  ketidakpahaman  instansi terkait. Mengalami penolakan dalam rangka 
memperoleh informasi, mengakses harta debitor pailit, misalnya dari petugas 
bank, pegawai perusahaan pailit, lingkungan yang tidak memahami fungsi 
mereka. Hambatan yang paling terasa, adalah ketika debitor pailit meminta 
bantuan aparat kepolisian untuk menahan kurator yang tengah menjalankan 
tugasnya, dengan alasan masuk wilayah pribadi secara paksa. Setiap pengaduan 
masyarakat memang harus direspon dengan baik oleh polisi, namun karena 
polisi mengabulkan pengaduan tersebut, si kurator terpaksa mendekam di 
tahanan. Pada hakikatnya kejadian ini  didasari oleh ketidakpahaman polisi 
tentang undang-undang kepailitan dan tentang fungsi kurator itu. Mungkin 
malahan  banyak pihak lain selain  polisi yang tidak mengenal apa yang disebut 
dengan kurator. Bisa jadi  kurator dalam kepailitan dirancukan dengan kurator 
museum.   

Menyikapi hal-hal semacam itu, maka dirasa perlu untuk memberikan 
suatu penjelasan  serta  pemahaman, menciptakan suatu kesatu-bahasaan, tidak 
terbatas di antara para profesi yang menjalankan fungsi menurut undang-
undang kepailitan saja, melainkan juga dengan masyarakat luas, dengan 
berbagai instansi  termasuk  dengan pihak kepolisian.   

Situasi tersebut di atas adalah sebagian dari kenyataan dan fakta yang 
dijumpai dalam konteks penerapan hukum kepailitan. Dapat dipahami bahwa 
jalan yang harus ditempuh untuk dapat meyakini bahwa undang-undang 
kepailitan  dapat diterapkan secara efektif masih cukup panjang. Sebab fakta  
tersebut akan membuat para pengambilan keputusan, para pengadil, para 
donor, maupun para pelaku usaha untuk tidak pesimis, namun juga tidak 
melampiaskan kekesalan dengan mencari kambing hitam untuk disalahkan. 
Secara sosiologis,  undang-undang kepailitan masih berada di tataran hukum 

di dalam  pengertian ‘in abstracto’. Alias masih dalam  suatu aturan normatif 
yang tertulis di atas kertas belaka, belum menjadi suatu realita yang diterima 
sebagaimana prosedur yang wajar dalam penyelesaian status pailit. Lebih jauh 
lagi bahkan status pailit secara kultural akan sangat tidak mudah diterima, 
khususnya bagi masyarakat yang sangat mengutamakan ‘’imej’. Tidak peduli 
berapapun harganya atau pengorbanannya, asal tidak ‘kehilangan muka’.  
Itulah budaya timur atau budaya  di masyarakat  Asia. Artinya dengan latar 
belakang kultur budaya semacam ini, maka jalan yang harus dilalui oleh 
undang-undang ini rasanya akan lebih panjang daripada undang-undang lain, 
yang tidak menyentuh harga diri, dan martabat orang. 
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Kesulitan dan hambatan dalam praktek ini mendorong adanya 
kebutuhan untuk mengadakan forum dialog dan diskusi bagi seluruh pihak 
terkait dengan pelaksanaan putusan pailit. Selain para hakim niaga, hakim 
pengawas, kurator, Balai Harta Peninggalan, teridentifikasi juga, para Advokat, 
PUPN, Kejaksaan, dan Kepolisian. Pertemuan dimaksud telah terselenggara di 
bulan November 2003 lalu, dan tindak lanjutnya adalah merealisasi daftar 
kebutuhan yang krusial. Antara lain ada kebutuhan untuk menyusun suatu 
standar atau panduan pelaporan kurator.  

Berangkat dari hasil pertemuan tersebut pulalah terungkap adanya 
kebutuhan dari kalangan kepolisian untuk dapat lebih memahami undang-
undang kepailitan, agar mereka tidak  melakukan kesalahan yang sama di 
kemudian hari. Sangatlah dipuji bahwa kesadaran akan kebutuhan tersebut 
diutarakan sendiri oleh pihak kepolisian. Kebutuhan ini disambut baik oleh 
para pihak yang berkepentingan dengan  penegakan hukum khususnya hukum 
kepailitan, termasuk Komisi Hukum Nasional, Pengadilan Niaga dan 
Mahkamah Agung sendiri.  Sebagai tindak lanjut, dengan bekerja sama dengan 
BARESKRIM MABES POLRI, Pusat Pengkajian Hukum  menyelenggarakan 

workshop khusus untuk aparat kepolisian, dengan peserta dari  BARESKRIM 
MABES POLRI, dan POLDA–POLDA terutama di 5 wilayah yang memiliki 
pengadilan niaga,  yakni Jawa Barat, Metro Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, 
Daerah Istimewa Yogyakarta, Sulawesi Selatan, Sumatra Utara,  dan 
Kalimantan Timur.   

Sekalipun secara khusus forum ini dimaksudkan untuk memberikan 
pemahaman tentang hukum kepailitan dan fungsi kurator, namun karena 
adanya isu tentang  pelarian aset, baik di ruang lingkup wilayah  nasional 

maupun keluar negeri (offshore laundering), maka akan terdapat titik kaitan 

dengan tindak pidana pencucian uang.  Oleh sebab itu dalam forum workshop 
ini topik bahasan selain masalah kepailitan, adalah tindak pidana pencucian 
uang.  

CAKUPAN MATERI YANG  DIBAHAS  

Pokok bahasan akan difokuskan pada hukum kepailitan khusus yang 
berkenaan dengan  tindak pidana yang berkaitan dengan kepailitan seperti 
pelarian aset, penggelapan atau pemalsuan data perusahaan, atau  berkenaan 

dengan  fungsi kurator , meliputi gijzeling dan actio pauliana. Kemudian akan 
juga menyentuh kepada kejahatan terorganisasi, tentang bagaimana upaya yang 
dapat ditempuh oleh aparat hukum dalam rangka menelusuri transaksi  atau 
transfer yang melawan hukum tersebut.  Langkah apa yang dapat ditempuh 
oleh pengambil kebijakan, dalam memfasilitasi aparat penegak hukum  untuk 
mengembalikan  dana  atau aset yang dialihkan tadi. Akibatnya sub topik 
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bahasan akan mulai bergulir dari  pengenalan korporasi dalam arti perseroan 
terbatas, mengalir menuju proses insolven hingga kepailitan. Dari pokok 
masalah kepailitan akan ditampilkan isu-isu yang akan bersentuhan dengan 
tugas kepolisian, yang berarti  masuk pada aspek aspek pidana yang mungkin 
timbul dalam praktek, maupun yang dicakup oleh ketentuan hukum, masih 

seputar kepailitan. Lebih jauh karena  adanya kemungkinan terjadi fraudulent 

transfer atas harta pailit, maka mau tidak mau arus bahasan bergerak menuju 
langkah –langkah preventif dan represif yang dapat ditempuh. Alur bahasan  
yang cukup luas ini akan melibatkan banyak narasumber atau ekspert dari 

berbagai disiplin keahlian. Tercatat, di dalam daftar narasumber workshop ini 
adalah tim perumus UUK sendiri, direktur perdata niaga, hakim niaga, 
advokat, birokrat dari Departemen Kehakiman dan HAM; akademisi, reserse 
investigasi dari Australia, ahli komputer forensik, dan juga yang paling jauh 

adalah investigator senior dalam bidang keuangan dari Pemerintah Belanda. 
Semua ekspert tersebut dapat didatangkan untuk acara ini dengan kerja sama 
yang baik antara penyelenggara, dalam hal ini Pusat Pengkajian Hukum, 

dengan bantuan International Monetary Fund dan Kedutaan Besar Belanda di 
Jakarta 

PERAN POLISI DALAM KEPAILITAN  

Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai salah satu  ujung tombak 
penegakan hukum dituntut untuk membangun citra bahwa Indonesia adalah 
negara hukum.  Tidak saja terbatas pada  menuntaskan dan menumpas segala 
bentuk tindak kriminal, khususnya kejahatan dibidang hukum bisnis, namun 
juga membantu tegaknya hukum perdata, bagi kepentingan para pihak.  
Sebagai gambaran pada kasus kepailitan,  dalam rangka menjalankan putusan 
pailit, kurator bertugas melakukan pengurusan dan atau pemberesan terhadap 
boedel pailit.  Kurator sering menjumpai hambatan di lapangan khususnya dari 
debitor yang tidak kooperatif. Misalnya dengan melakukan ancaman fisik. 
Tindakan debitor tersebut menjurus kepada tindakan pidana, Sementara di 

lain pihak polisi memiliki suatu motto yang dipayungi oleh prinsip 
perlindungan kepada publik, untuk turun tangan apabila publik memintanya. 
Sehingga begitu seorang debitor mengadu dan minta perlindungan dari 

kepolisian dengan dalih bahwa para kurator melakukan ‘trespassing’, atau 
masuk ke suatu  wilayah milik orang tanpa ijin, maka polisi seolah mempunyai 
dasar untuk melakukan penahanan. Padahal  kurator melakukan hal tersebut 
atas kewenangan yang diberikan/dilimpahkan oleh undang-undang.    

Dari sisi kebutuhan kurator sendiri, adalah apabila si debitor terbukti  
beritikad buruk, maka kurator dapat minta kepada polisi untuk dilakukan 

paksa badan, atau gijzeling,. Untuk tidak menimbulkan kesalahpahaman di 
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kemudian hari,  polisi sendiri dapat di ‘pra-peradilan” kan, maka mereka harus 
memahami bahwa undang-undang memberikan kewenangan tersebut. 
Pemahaman tentang hal ini di satu sisi akan memberikan kewenangan kepada 
kepolisian, di sisi yang lain akan memberikan perlindungan, karena polisi akan 
mampu menunjukkan dasar hukum atas tindakan mereka.  

Sebagai suatu  prakondisi untuk memahami hukum kepailitan, maka  
prinsip dasar hukum korporasi dibahas oleh Ratnawati Prasodjo.  Suatu misal 
perlu dipahami terlebih dahulu mengapa terjadi pemisahan harta kekayaan 
pribadi pemegang saham dengan harta kekayaan perseroan. Pemahaman ini 
diperlukan untuk mengerti mengapa dalam kepailitan dikenal konsep boedel 
pailit. Dalam situasi apa batas pemisahan kekayaan tersebut dapat ditembus 
oleh pengadilan. Bilamana suatu perusahaan itu dikatakan insolven, apa beda 
likuidasi dan kepailitan misalnya. Kemudian sampai di batas mana tanggung 
jawab direksi terhadap perseroan. Kapan direksi dapat dimintai pertanggung 
jawaban pidana. Mengapa kreditor memiliki hak untuk mengajukan pailit.  
Bukannya tidak mungkin bahwa masalah kepailitan ini akan membawa polisi 
untuk berurusan dengan sistem hukum negara lain, misalnya saja tentang aset-
aset boedel pailit yang berada di wilayah negara lain.   

Fred  Tumbuan dan  Elijana, sebagai tim perancang  Undang-undang 
Kepailitan (selanjutnya disebut dengan UUK) memberikan pemahaman  yang 
mendasar tentang hukum kepailitan. Sejarahnya, prinsip-prinsip dasar,  dan 
kait-mengkaitnya dengan ketentuan ketentuan KUHPerdata kita.   Meliputi 
dan ruang lingkup pengertian utang, hak-hak dan peringkat kreditor, yang 
preferen, separatis maupun konkuren. Hingga pada pengertian pailit, dan apa 
fungsi-fungsi pihak terkait seperti kurator dan hakim pengawas. Pengenalan 
pada peran pihak terkait lebih dielaborasi oleh Marjan Pane dan Aji Wijaya, 
keduanya kurator,  yang membahas khusus peran kurator, berikut bagaimana 
pengalaman mereka di lapangan. Termasuk hambatan yang mereka jumpai 
dalam hal berurusan dengan pihak kepolisian. Mereka juga  menghimbau 
dalam forum yang dihadiri oleh para polisi ini untuk dapat bekerja sama secara 
lebih baik dimasa mendatang.  Sebab semua pihak menyadari bahwa kejadian 
kejadian yang lalu terjadi dikarenakan karena kekurang pahaman tentang  
siapa dan apa fungsi kurator.  Sementara itu Parwoto Wignjosumarto, seorang  
hakim  yang juga adalah direktur niaga di Mahkamah Agung  menguraikan 
tentang apa fungsi dari hakim pengawas dalam proses kepailitan.  

Sesi berikutnya masih dalam ruang lingkup kepailitan, diisi oleh 
Andriani Nurdin dan Nur Aslam Bustaman, dimana keduanya membahas 
aspek-aspek implementasi  hukum kepailitan yang besar kemungkinan akan 

berurusan dengan tugas polisi. Yakni mengenai actio pauliana, yakni suatu 
prinsip dimana harta pailit masih dapat diraih kembali, atau dimintakan 
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dikembalikan, bilamana pelarian harta atau pengalihan aset tersebut, 
dilakukan dalam kurun waktu 1 tahun  sebelum putusan pailit dijatuhkan.  
Termasuk juga misalnya terjadi upaya-upaya menghilangkan catatan keuangan, 
menyembunyikan dokumen aset, membuat catatan fiktif,  dan lain yang 
tercakup di pasal-pasal  396 – 400 KUH pidana, maka  pihak tersebut dapat 
dipidana, sehingga tentunya akan menjadi urusan kepolisian.  

Pelarian harta yang dianggap mengurangi harta pailit tersebut bukannya 
tidak mungkin dialihkan keluar jurisdiksi suatu negara. Tentunya sebagaimana  
uang haram lainnya, maka pasti akan diupayakan oleh si pelaku untuk 
menghapus atau menghilangkan jejak asal muasal harta tersebut, sehingga 
tidak dapat lagi ditelusuri dan diambil kembali.  Dalam hal ini maka status aset 
yang dialihkan keluar untuk menghindari jangkauan kurator, adalah sama 
dengan tindakan pencucian uang. Disinilah maka aspek kepailitan lintas batas 
menjadi perlu dibahas juga.  Dalam kesempatan ini Hikmahanto Juwana, 
seorang akademisi, dan Rahmat Bastian, seorang advokat, mengulas aspek 
kepailitan lintas batas. Secara garis besarnya putusan pengadilan suatu negara 
tidak memiliki kekuatan eksekusi negara lainnya, berdasarkan prinsip 
kedaulatan negara. Kecuali antara  negara bersangkutan  telah sebelumnya 
terjadi perjanjian atau kesepakatan tertentu. Pertama adalah 
mengakomodasikannya dalam undang-undang domestik negara tersebut, yang 
diikuti dengan perjanjian bilateral atau multilateral antara mereka. Atau 
pembentuk undang-undang merujuk pada Model Law yang tertuang di 

UNCITRAL1/ Bagian II UNCITRAL Model Law on Cross-border Insolvency.  
Akibatnya kurator akan menghadapi masalah baru yakni bagaimana 
menjalankan ketentuan undang-undang yang mengharuskannya mengambil 
kembali aset harta tersebut. Upaya kurator pastinya akan membentur masalah 
publik, yakni tergantung pada iklim hubungan  bilateral antar dua negara. 
Hubungan kedua negara tergantung pada interes pemerintah  masing-masing.   

Dapat saja kedua negara mengadakan semacam MOU atau perjanjian 

bilateral untuk membentuk semacam ‘mutual legal assistance’  (MLA)  sebagai  
alternatif yang dapat ditempuh selain dari menyandarkan diri pada  prinsip 

reciprocal. Dengan demikian negara asing melalui bantuan aparat penegak 
hukumnya akan bekerja sama mengupayakan agar aset tersebut dilacak dan 
dapat dikembalikan ke negara asalnya. Kembali bahwa dalam praktek banyak 
MLA yang tidak jalan alias tidak berfungsi. Kesepakatan MLA hanya berhenti 
di tataran politik, tidak diikuti dengan perjanjian ekstradisi ataupun 

 
1 United Nations Commission on International Trade law.  UNCITRAL merupakan sebuah lembaga yang berada di bawah Majelis 
Umum Perserikatan Bangsa-bangsa yang bertugas menyiapkan contoh –contoh undang-undang ( model law) untuk dipergunakan 
oleh negara-negara dalam menyesuaikan ketentuan hukum bisnis dan hukum dagang negara itu sendiri. Lihat Hikmahanto 
Juwana, “Relevansi Hukum Kepailitan dalam Transaksi Bisnis Internasional“, paper disampaikan di Workshop Kepailitan bagi 
Kepolisian 2- -22 Juli 2004, h. 4. footnote 9.   
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kesepakatan bersama untuk investigasi. Itu tidak mudah karena setiap negara 
memiliki kekuasaan untuk menilai adakah kesetaraan dalam hal bagaimana 
hukum ditegakkan  pada kedua negara tersebut? Suatu negara dengan tingkat 
penegakan hukum yang tinggi, pasti berfikir seribu kali untuk merealisasi 

sebuah MLA dengan negara yang rating penegakan hukumnya rendah. Karena 

dalam posisi yang timpang tersebut MLA hanya akan menyeret turun rating 
negara yang semula ber-penegakan hukum baik.   

Sekalipun pada awal mulanya para peserta polisi  hampir selalu menarik 
masalah perdata ke aspek pidana, terkesan seolah olah bahwa hukum 
perseroan adalah secara  pasti selalu berada di wilayah perdata. Hal itu wajar 
karena kebanyakan tugas polisi berada di wilayah hukum pidana. Namun 
Loebby Loqman menggiring mereka pada pemahaman bahwa korporasi pun 
merupakan subjek hukum pidana. Beliau memberikan contoh seputar kasus- 
kasus kejahatan lingkungan.  Sekalipun selain itu,  kasus-kasus penggelapan, 
maupun tindak pidana pencucian uang pun acap kali dilakukan oleh 
perseroan.  Atau sedikitnya  perseroan dapat terlibat. Demikian pula Romli 
Atmasasmita  mencoba membawa peringkat kejahatan korporasi  ke tataran 
internasional.  Sebagai misal perdagangan obat bius, perdagangan anak dan 
wanita, penyelundupan senjata, pada umumnya kejahatan terorganisir  hampir 

selalu menggunakan vehicle sebuah perusahaan. Entah itu bank, lembaga 
keuangan dll.  Hampir dapat dikatakan bahwa tindak pidana ekonomi atau 

white collar crime, dilakukan oleh pihak  dalam kapasitas sebagai bagian dari 
struktur sebuah korporasi.  

Dalam konteks dimana pelaku kejahatan adalah korporasi, atau situasi 
dimana korporasi seperti bank menjadi perantara secara tidak langsung dari 
upaya penghilangkan asal-usul uang haram, maka kejahatan transnasional yang 
paling dekat dengan isu itu adalah kejahatan pencucian uang.  Masalah ini pula 
yang merupakan hal yang sangat diinginkan oleh pihak kepolisian untuk 
didalami dan dikaji secara cukup.  Intinya adalah membantu kepolisian dalam 
upaya mereka mengatasi dan menangani kasus kejahatan pencucian uang.  

GLOBALISASI DAN PERKEMBANGAN MODUS OPERANDI DARI 
KEJAHATAN     

Perkembangan negara-negara di dunia telah menuju kepada suatu pola 
ketergantungan antara negara, yang menjadi makin nyata karena makin 
lancarnya dan makin terbukanya jaringan komunikasi melalui sarana 
teknologi, baik yang berdampak ke dunia transportasi, ke dunia perdagangan, 
transaksi mobilitas baik fisik maupun non fisik, baik manusia, barang, jasa,  
maupun dana.   



8 

 

Proses penduniaan (globalisasi) mana disatu sisi memberikan manfaat 
terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, akses informasi, akses pasar, 
ketersediaan berbagai sumber jasa maupun barang, namun disisi lain tidak 
tercegahkan membawa serta pula  segala implikasi negatif yang ditimbulkan 
dari dunia yang makin menyempit dan makin terbuka ini.  Pengaruh negatif 
lain misalnya, membawa serta  makin canggih dan makin berkembangnya 

modus operandi dari perbuatan-perbuatan pidana yang dapat dan mungkin 
terjadi.  

Interaksi global membuat para pelaku kejahatan saling menukar 
informasi dan belajar  untuk meningkatkan kualitas maupun jenis perbuatan 
pidana yang tidak saja memiliki dampak terbatas pada jurisdiksi suatu negara.  
Ditandai dengan berkembangnya berbagai kejahatan lintas negara, yang karena 
mobilitas antar negara menjadi demikian cepat dan mudah, mengakibatkan  
kejahatan tersebut sulit ditanggulangi oleh tangan aparat hanya dari satu 
negara. Menyikapi fenomena tersebut, masyarakat negara di dunia membentuk 
organisasi badan peradilan khusus untuk penanganan kejahatan semacam itu, 

yang kita kenal sebagai International Criminal Court ( ICC).2  

Modus kejahatan yang dikenal dengan ‘transnational crime’ atau  ‘organized 

crime’, atau “trans-organized crime” karena karakter perbuatan pidananya, tidak 
mungkin dilakukan tanpa suatu unsur perencanaan yang matang.  Kepedulian  
masyarakat dunia sangat beralasan mengingat, dengan fenomena globalisasi, 
seseorang dapat dengan mudah membuat sendiri sebuah  bom yang dapat 
mengakibatkan perusakan dan pemusnahan manusia,  hanya  dengan duduk 
dihadapan  komputer.   Peledakan sebuah pesawat  bahkan dengan mudahnya 

akan dapat dilakukan dari sebuah ‘keyboard’, atau  melalui sebuah mobile seluler.  
Ditambah lagi dengan kecepatan arus transaksi finansial,  tidak saja antar 
entitas, tapi juga antar negara, dewasa ini dijamin terlaksana dalam hitungan 

detik melalui EFT (electronic fund transfer) dan RTGS (real time gross settlement) 
misalnya. Sebab tentunya sebuah rencana memerlukan pendanaan. Dana –dan 

yang dicuci keluar  atau offshore laundering, pada umumnya jarang mengendap. 
Justru ia akan diaktifkan, disebar dan diinvestasikan, sebagai upaya 

menghilangkan asal usulnya (layering).  Disinilah bak gayung bersambut, ada 
dana yang hendak dicuci,  di pihak lain ada kegiatan “gelap” yang perlu 
didanai.  

Fenomena ini juga mentransformasi  konsep-konsep mengenai jurisdiksi 
negara terhadap warganya. Secara klasikal misalnya setiap negara memiliki 

 
2 Leila Nadya Sadat; “The International Criminal Court Treaty Enters Into Force” ;  American Society of International Law , April 
2002.  ( ASIL internet link)  On April 11, 2002, ten countries simultaneously deposited instruments of ratification to the Rome 
Statute of the ICC, brining the total number of States Parties to 66.  ...which pursuant to article 126 of the treaty, will cause the 
Satatute to enter into force on July  2002.  
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juridiksi terhadap warganya (jurisdiction over person);  dan setiap negara memiliki 

jurisdiksi atas  tindakan  yang  dilakukan, atau terjadi di wilayahnya (territorial  

jurisdiction principle). Dengan perkembangan kejahatan dewasa ini, agaknya 
konsep tersebut harus ditinjau ulang dan diadaptasi melalui berbagai 

penafsiran. Sebab “mastermind” dapat dilakukan di suatu tempat,  perencanaan 
di negara lain, dengan akibat di berbagai negara lainnya lagi.  Dalam hal ini 
negara mana yang memiliki jurisdiksi untuk perbuatan tersebut?  Kemudian 
adakah  serangkaian rencana dan perbuatan di atas akan  melahirkan  satu atau 
lebih  perbuatan pidana? Bagaimana misalnya kita dapat melokalisasi jurisdiksi 

suatu website? Apakah email dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan 
pengadilan? Lebih jauh lagi bagaimana memproduksi  atau menampilkan 

kembali sebuah bukti yang disimpan di suatu alat seperti komputer atau mobile 

phone, yang kemudian  dihilangkan atau dihapus?  

Oleh sebab itu dalam workshop terbatas ini terdapat sesi yang membahas 
dan menjelaskan  aspek forensik dari  komputer, meliputi apa yang disebut 
sebagai ‘audit trail’ atau penelacakan terhadap bukti elektronik, yang 
disampaikan oleh seorang ekspert, mantan reserse dari Australia yang 

kemudian bekerja di Price Waterhouse Cooper, Rodney Hay. Secara prinsip 
beliau menekankan bahwa teknologi memang dimanfaatkan oleh pelaku 
kriminal, mengapa tidak sebaliknya pula penguasaan teknologi digunakan 
untuk memerangi dan mengatasi kejahatan. Justru keengganan aparat 
memanfaatkan teknologi dan keengganan untuk sedikit bersusah payah 
memahami bagaimana kerja dan kemampuan teknologi tertentu tersebut, 
melahirkan  apriori bahwa teknologi seolah berpihak kepada kejahatan dan 
tidak sebaliknya.  Padahal jelas bahwa teknologi tidak dapat bersikap.   
Sementara itu penilaian bahwa  aparat telah bertindak, atau merespon, 
acapkali dikaitkan dengan adanya kegiatan yang bersifat fisik, seperti 
menginvestigasi dan menangkap seseorang, dan sebagainya. Mengundang 

expert di bidang komputer dianggap suatu luxury, dan tidak praktis.   Padahal 
dengan duduk di depan komputer seorang polisi sebetulnya telah bertindak, 
dan mungkin akan mendapatkan lebih dari mereka yang  bergerak di lapangan.   

Terdapat seloroh yang mengatakan bahwa bagaimana polisi akan mampu 
menangkap pencuri, bila si polisi tidak memahami apakah suatu tindakan itu 
adalah pencurian, atau mengenali bahwa si pencuri itu melakukan tindakan 
yang diklasifikasi sebagai pencurian itu. Dengan pertimbangan tersebut maka 
acap kali kita saksikan dimana petugas polisi disisipkan dalam organisasi 
kejahatan, tidak lain dimaksudkan untuk mengenali lebih dalam liku-liku dan 

proses bagaimana sebuah kejahatan –yang canggih dan ‘underground’, sehingga 
akan dapat ditangani secara tuntas. Ada suatu kaidah yang mengatakan bahwa 
polisi harus lebih “paham tentang kejahatan” daripada si pelaku kejahatan itu 
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sendiri, alias ia harus lebih ‘cerdik dan pengalaman’ dari si pelaku. Nah 
darimana polisi memperoleh pengalaman atau pengetahuan tentang kejahatan. 
Tentu yang terbaik adalah bila ia pernah mengalaminya sendiri.  Seloroh lain 
mengatakan bahwa  -- khusus di dalam jenis kejahatan yang bebas nilai3;  beda 
antara penjahat atau kriminal dengan polisi, adalah bahwa si penjahat bekerja 
untuk dirinya atau kepentingan kelompoknya sendiri, sedangkan polisi bekerja 
untuk kepentingan negara dan masyarakat.    

Hambatan lain yang membuat tugas polisi menjadi sangat tidak mudah 
adalah adanya asas legalitas atau suatu prinsip bahwa suatu tindakan hanya 
dapat diklasifikasi sebagai tindak pidana bila adanya suatu ketentuan hukum 
telah merumuskannya terlebih dahulu. Dengan kata lain pada prinsipnya 
ketentuan pidana tidak dapat berlaku surut. Kecuali jenis kejahatan yang 

bersifat erga omnes.4    

TANTANGAN TERHADAP PERAN POLISI DAN PERKEMBANGAN 
KEJAHATAN 

Perlu agaknya kita kembali sebentar melihat dimana posisi polisi dalam 
sistem penegakan hukum di suatu negara. Kalau hakim adalah pengaman garda 
terakhir dalam suatu sistem hukum, maka polisi adalah  pengaman terdepan.  
Ia adalah lini yang pertama dirujuk dan diraih oleh masyarakat untuk 
memelihara ketertiban, mengadakan investigasi penyidikan, menangkap dan 
memeriksa, hasil mana akan dijadikan dasar bagi pengadilan untuk 
menjatuhkan sanksi. Kemudian juga mengeksekusi atau menjalankan 
keputusan pengadilan. Termasuk mengupayakan bahwa pelaksanaan telah 
dilakukan secara tepat dan benar.  Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
peran polisi sangat sentral dan kunci dalam keseluruhan misi penegakan 
hukum. Pekerjaan polisi amat sangat berisiko dan penuh tantangan, dalam 
upaya memelihara ketertiban dan keamanan. Hal itu hendaknya harus diingat 
oleh setiap warga negara, sebelum menilai kinerja kepolisian. 

Selain fenomena di atas, perkembangan kemajuan masyarakat domestik 
sendiri  cukup pesat, yang sesungguhnya merupakan akibat samping dari 
fenomena globalisasi.  Lebih jauh fenomena itu pula yang menularkan 
perubahan menuju  pemikiran ke arah supremasi hukum, hak asasi manusia, 
globalisasi, demokratisasi, desentralisasi, transparansi dan akuntabilitas.  
Perubahan mana juga menjalar ke lahirnya  paradigma baru dalam melihat 
tujuan, tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab Kepolisian Negara 

 
3 Kejahatan bebas nilai adalah perbuatan pidana yang tidak didasari oleh perasaan atau emosi, seperti misal pembunuhan karena 
faktor cemburu, atau dendam pribadi, yang reaktif dan kompulsif.  Dibedakan dengan perbuatan pidana yang berperhitungan, 
berkalkulasi untung rugi, seperti misalnya kejahatan dengan motif ekonomi.  
4 Dalam hal kejahatan, berarti kejahatan yang menjadi kepedulian semua pihak, dan diberlakukan pada semua umat .  
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Republik Indonesia. Pada saat yang sama mengubah harapan (expectation) 
masyarakat atas  kriteria  atau tolok ukur kinerja kepolisian. 

Bila tadi modus kejahatan berkembangan seiring dengan proses 
globalisasi, hal lain yang terpengaruh  adalah pada aspek pelakunya.   Beberapa 
abad yang lalu, tindakan kejahatan hanya dapat dilakukan oleh individu yang 
memiliki kemauan bebas. Tidak adanya pilihan dan kebebasan membuat 
sesuatu tidak dapat melakukan tindak pidana. Sedangkan sesuatu yang 
memiliki kemauan sendiri yang bebas hanya terbatas pada manusia, atau 

individu, yang disebut natural person. Di luar itu rasanya tidak mungkin.  

Bentukan atau derivat dari manusia yang dinamakan dengan recht persoon,  atau 

legal person, atau badan hukum, tampaknya tidak dapat memiliki kemauan 
sendiri, oleh sebab itu tidak dapat dipidana.  Namun perkembangan zaman 
membawa kita pada kenyataan bahwa entitas abstrak ini dapat terlibat atau 
dimanfaatkan untuk tindakan kriminal tertentu. Sehingga muncul konsep 
“kejahatan korporasi”. Seiring dengan perkembangan itu pula maka hukum 
pidana di banyak negara juga mulai memasukkan korporasi dan badan hukum 
sebagai subjek hukum yang dapat dipidana.  Walaupun debat teknis tentang 
bagaimana menghukum sebuah badan hukum hingga kini masih menarik 
dikaji oleh pakar hukum pidana, toh konon  Rancangan KUHP kita telah 
memasukkan korporasi  sebagai subjek hukum yang dapat dikenai pidana. 
Sekalipun dalam  prakteknya nanti peradilan akan menerapkan prinsip  alter-
ego juga, yakni menghapus garis batas antara pemilik dan otak kejahatan 
dengan konduitnya atau sarananya, dalam hal ini korporasi.    

Romli Atmasasmita misalnya dalam makalahnya memberikan gambaran 

tentang perkembangan transnational organized crime, di dunia internasional.   
Jenis – jenis tindak pidana seperti perdagangan wanita, perdagangan senjata,  
pencucian uang dan perdagangan obat terlarang - sekedar contoh, pastinya 
tidak mungkin dilakukan oleh individu perorangan seorang diri, tanpa 
dukungan dari  banyak pihak dan menggunakan fasilitas korporasi.  

Sekalipun menjaga dan mengupayakan terciptanya keamanan dalam 
negeri merupakan prioritas utama bagi kepolisian Republik Indonesia, namun 
kondisi tersebut tampaknya tidak mungkin atau akan sangat sulit untuk 
dipenuhi tanpa melibatkan pihak lain maupun  negara lain. Misalnya dalam 

bentuk kerjasama baik di tahap pencegahan (preventive measures), maupun di 

tahap penanganan atau penanggulangannya (repressive measures). Lazimnya 

bentuk kerja sama penanganan transnational crime memerlukan diadakannya 

perjanjian bilateral, maupun multilateral, dalam rangka ‘mutual legal assistance’. 
Dikatakan di atas bahwa karakter tindak pidananya memang lintas batas 
negara, karena acapkali direncanakan di satu negara, namun dapat berakibat 
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di luar negara tersebut, bahkan di beberapa negara lainnya, seperti halnya 

predicate offense lain, termasuk bahwa apa yang terjadi dengan proceeds of crime 
yang bisa saja dinikmati oleh  negara lain.   

Dalam upaya antisipasi, pencegahan dan penanganan kejahatan 

kejahatan yang masuk kriteria ‘international general crime’ tidak dapat disangkal 
adanya suatu gap yang jauh antara satu negara dengan negara lain. Dalam 
rangka mendekatkan jarak tersebutlah mau tidak mau kepolisian satu negara 
harus melakukan kerja sama dengan negara lain. Negara-negara di Eropa 

misalnya telah memiliki Council of Europe’s Convention on Laundering, Search, 

Seizure and Confiscation of the Proceeds  from Crime,  lembaga mana bekerja sama 
juga dengan Australia dan Amerika.  Negara negara Amerika Latin dengan 

dukungan dari Financial Action Task Force (FATF), misalnya juga telah memiliki 

Caribbean Financial Action Task Force and the Inter-American Drug Abuse 

Commission (CICAD). 

Bentuk- bentuk kerja sama semacam itu sebetulnya telah dirintis oleh 

PBB sendiri dengan pertemuan tingkat Menteri di Naples, yakni UN World  

Ministerial Conference on Organized Transnational Crime, di tahun 1994, dimana 
para peserta konferensi sepakat mengadopsi deklarasi yang disebut sebagai” 

Naples Political Declaration and Global Action Plan Against Organized Transnational 
Crime. Deklarasi tersebut pada pokoknya mengakui adanya kebutuhan yang 
besar dibentuknya kerja sama internasional dalam mencegah, mengatasi serta 
menciptakan strategi-strategi bersama untuk mengendalikan  kejahatan 
transnasional tersebut.5    

PENGALIHAN HARTA SECARA MELAWAN HUKUM DAN 
PENYIDIKAN FINANSIAL. (FRAUDULENT TRANSFER AND 
FINANCIAL INVESTIGATION.) 

Pembahasan mengenai  pengalihan aset secara melawan hukum diulas 
oleh Yenti Garnasih seorang pakar tentang tindak pidana pencucian uang, 
yang mengutarakan bagaimana susahnya menarik unsur-unsur pidana dari 
sebuah tindakan pengalihan aset, sebelum tindakan tersebut dapat diklasifikasi 

sebagai ‘fraudulent’. Karena tindakan yang terlihat dahulu adalah pengalihan 
aset/dana. Terdapat beberapa kondisi yang membuat tindakan tersebut sulit 

untuk dijerat. Pertama, karena krisis kemarin arus pelarian dana keluar (capital 

flight) sudah seperti pola umum. Karena pengalihan dana biasanya memang 
menggunakan perantara lembaga keuangan, bank, dan reksadana,  dan kita 

 
5 Di Amerika Serikat ada USA Patriot Act  th.  2001.  Indonesia telah melakukan kerja sama dengan Australia  dengan Treaty 
between The Republic of Indonesia and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters, di th 1995.   Lebih jauh di tindak 
lanjuti dengan MOU  yakni MOU between The Government of the Republic of Indonesia and the Government of Australia on 
Combatting Transnational Crime and Developing Police Cooperation.  
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masih menganut kebijakan devisa bebas, maka upaya pembuktian tidak 

mudah. Prinsip knowing your customer (KYC) saja, pada prakteknya dilakukan 
sebagai ritual yang tanpa makna. Alias sebagai formalitas prosedur belaka. 
Pelapor yang konon di undang-undang tindak pidana pencucian uang  
dilindungi,  toh tidak dapat memberikan rasa aman bagi si pelapor.  Karena 

risiko ‘backfire’, kepada sektor usaha tersebut dikalkulasi akan tidak seimbang 
dengan manfaat pelaporan itu. Ketiga, karena adanya asas legalitas, maka untuk 
mentransformasi perbuatan pidana biasa –yang diklasifikasi sebagai 
penggelapan menjadi perbuatan pidana pencucian uang, maka beban 
pembuktian masih di pihak yang mendalilkan. Hingga terbukti demikian baru 
prinsip ‘rahasia bank’ dapat ditembus. Padahal untuk membuktikannya aparat 
polisi atau jaksa memerlukan menembus rahasia bank. Bak menghadapi 
masalah antara telur dan ayam.   

Joost Tonino, seorang senior investigator kondang di bidang financial fraud 
dari kejaksaan Belanda, menguraikan pengalamannya. Bahwa menginvestigasi 

financial fraud akan sangat sulit, karena polisi disini tidak berhadapan dengan 
penjahat kelas teri. Pada umumnya mereka akan berhadapan dengan kelas 
menengah atas, banyak pejabat tokoh politik dan selebriti yang memiliki 

sumber ekonomi dan pengaruh atau lobby yang kuat di pemerintahan.  
Risikonya akan sangat berat, bisa-bisa pemeriksa, akan dilepas dari jabatan atau 
dimutasi, bahkan difitnah, mencemarkan nama baik. Ia mengatakan bahwa 
perlu syaraf baja dan tekad yang luar biasa untuk  menjadi penyidik di bidang 
ini. Dapat dimaklumi ia pernah bekerja di Departemen Kehakiman Belanda, 
pernah menjadi jaksa penuntut umum di Amsterdam, anggota tim investigasi 

di bidang  financial fraud, stock exchange fraud dan money laundering, membuat 
Joost dapat menceritakan dengan gamblang bagaimana proses yang dilaluinya 
dalam mengungkapkan jenis kejahatan semacam itu.   

Seperti yang penulis ungkapkan di atas untuk menjalankan fungsinya 
dengan baik Joost dibekali dengan pendidikan formal hukum, psikologi, dan 
ekonomi, belum lagi kemampuan berbahasa asingnya, meliputi bahasa 
Belanda, Inggris, dan Perancis. Beliau mengungkapkan bahwa kejahatan di 
bidang ekonomi  dan keuangan memiliki ciri sebagai berikut : 

▪ Ia berkembang dengan sangat cepat, secepat perkembangan globalisasi dan 

teknologi IT (Information Technology), meliputi modus dan konsep dan 
penyebaran akibatnya;  

▪ Sulit untuk mencari bukti yang konkret dan fisik, oleh karena biasanya 
berakhir dengan dibebaskannya si tersangka  karena tidak ada bukti yang 
cukup. 
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▪ Sanksinya relatif rendah, sehingga tidak seimbang antara upaya 
menjaringnya dengan sanksi yang kemudian dijatuhkan. 

▪ Sangat digantungkan dengan ketentuan domestik suatu negara. Sebagai 
contoh suatu perbuatan dianggap melawan hukum di satu negara, belum 
tentu ia juga dianggap melawan hukum di negara lain. Jadi selama tidak 
diatur secara sama di keduanya, maka MLA tidak akan ada gunanya (prinsip 

double criminality). 
Itu sebabnya maka tindak pidana pencucian uang dijadikan suatu 

konvensi internasional,  adalah agar tanpa perlu adanya prinsip double 

criminality, maka setiap negara dapat membantu penyidikan dan penangkapan 

terhadap pelaku pidana tersebut. Sebagai contoh negara negara  tax safe haven, 

seperti british virgin island, dll,  dana masuk akan diputihkan menjadi investasi.  

Oleh sebab itu sekalipun negara- negara tertentu menganggap shell company 
adalah melawan hukum, namun mereka tidak dapat menindak secara hukum, 
karena hal itu dilakukan di luar jurisdiksi negara bersangkutan.  

 

PERTIMBANGAN DAN SARAN 

Penulis berpendapat karena posisi mereka di garda terdepan berhadapan 
dengan publik, maka sudah  tiba saatnya integritas  aparat kepolisian harus 
dibangun dengan sungguh-sungguh, dan salah satu upaya untuk  itu adalah 
menempatkan mereka tidak hanya sebagai pelaksana, melainkan juga sebagai 
pengambil keputusan yang strategik. Oleh sebab itu pemahaman bahkan 
penguasaan tentang ilmu humaniora, khususnya hukum dan manajemen akan 
sangat membantu memberdayakan peranan mereka di kemudian hari. 
Sekaligus membangun integritas mereka sebagai pengayom publik, yang 
terutama dan pertama. Kalau ia lumpuh atau tidak berdaya maka dalam sekejap 

rating penegakan hukum kita akan anjlok.  Apalagi bila polisi salah menerapkan 
ketentuan hukum yang mendasari kewenangannya. Mata pengamat domestik 
maupun internasional sangat terpengaruh oleh perilaku atau kinerja kepolisian 
sebagai pintu terdepan dan peradilan sebagai penjaga garda terakhir.  
Khususnya pengamat internasional, yang sangat  kritis.   

Kita tidak dapat mengatakan bahwa paling-paling, penegakan hukum 
hanya akan dikritisi oleh para pengamat dan pendukung HAM, yang memang 
berada di wilayah hukum publik. Misalnya untuk tindakan penahanan yang 
tidak berdasar atau melanggar hak asasi. Namun juga karena kekurang- 
pahaman untuk merespon kebutuhan-kebutuhan di sektor swasta dan 
transaksi keperdataan. Sebagai misal, di bidang-bidang transaksi pasar modal, 
perbankan,  HAKI, investasi, dan kepailitan.  
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Hal itu digambarkan oleh Joel P. Trachtman, professor of International 
Law  dari Fletcher School of  Law and Diplomacy  yang berucap sebagai berikut:   

Whenever I meet emerging markets investors, I ask how they evaluate the 
regulation in the host countries where they invest.  It is ... the quality of disclosure, and 
the legal protection of the integrity of the market in general, is an important factor to 
consider, if not for sophisticated emerging markets investors, then for smaller local and 
foreign portfolio investors. ...including the following: 

1) The stability of the legal and regulatory system as a context or for infrastructure 
for business; 

2) The quality of the legal and regulatory system: the effectiveness of the legal and 
regulatory system to protect investors from abuse by other private sector operatives.  

3) The cross border continuity and relative homogeneity of legal and regulatory 
system6.  

Singkatnya penegakan hukum itu memiliki cakupan yang lebih luas dari 
sekedar keamanan fisik dan tertib. Sekalipun dimulai dari muara tersebut 
namun iklim usaha dan kejelasan rambu-rambu hukum yang oleh badan 
legislasi telah dituangkan dalam bentuk perundang-undangan akan tetap jadi 

semacam “wishing lists” bila tidak diterapkan secara benar di tataran realita dan 
praktek. Bahwa implementasi lebih penting dari pada sekedar adanya aturan, 
agaknya tidak dapat disangkal, sebab kita semua memerlukan bukti dan bukan 
janji.   

Oleh sebab itu polisi perlu dilibatkan dalam setiap kajian dan diskusi 
tanpa batasan bahwa topiknya harus berkenaan dengan bidang tertentu. 
Seperti harus yang bersangkut paut dengan pemidanaan dan hukum pidana.   
Dengan demikian  unsur kepolisian  akan dapat berperan banyak dan 
memberikan andil yang sangat besar untuk tegaknya negara hukum, - guna  

meningkatkan rapor ‘legal enforcement’ di republik ini. Kesungguhan dan 
kejujuran dari pihak kepolisian, dalam hal ini dimulai oleh BARESKRIM yang 
mengajukan suatu inisiatif untuk mau mendalami dan belajar adalah suatu 
awal yang positif menuju kearah peran yang lebih dominan dan integritas yang 
lebih tinggi dari jajaran kepolisian di masa mendatang. Bravo! 

 

Sumber: Prosiding, “Kepailitan dan Transfer Asset Secara Melawan Hukum”,  
penerbit PPH, 2004 

 
6 Joel P. Trachtman: “ Foreign Investment, Regulation and Expropriation: a Debtor’s Jubilee? “ ASIL Proceedings , April 5-8, 1995. 
p. 104.  


