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ASSETS RECOVERY:  PERSPEKTIF PERDATA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

Oleh:  Suwarsono Muhammad 

 

Alasan. 

Setidaknya tersedia tiga alasan pokok mengapa pemulihan aset (assets recovery) yang 

berasal dari tindakan korupsi perlu mendapatkan perhatian, khususnya bagi Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK).  Pertama, sepertinya harus ditegaskan bahwa jumlah aset 

yang berhasil dikembalikan oleh KPK jelas merupakan salah satu indikator penting kinerja 

organisasi.  Di luar itu, tentu saja tersedia alat-alat ukur lain yang dapat digunakan untuk 

mengetahui keberhasilan KPK, misalnya jumlah Operasi Tangkap Tangan (OTT), jumlah 

perkara korupsi yang telah diselesaikan, keputusan akhir perkara yang sudah diadili di 

pengadilan, dan utamanya semakin rendahnya perbuatan melakukan korupsi.  Yang disebut 

terakhir itu lebih merupakan kriteria kinerja jangka panjang, setidaknya untuk jangka waktu 

menengah. 

Tetapi kini ketika ada suara kritik agak tajam tentang evaluasi kinerja KPK, mau tidak mau 

soal keberhasilan pengembalian asset menjadi jauh mengedepan, biasanya dengan 

mengkaitkannya dengan besaran anggaran tahunan KPK.  Isu tersebut dapat dipastikan 

secara politik menarik (seksi), sekalipun sesungguhnya ketika dicermati akan dijumpai 

kenormalan besaran anggaran belanja KPK.  Ukuran pengembalian asset ini juga merupakan 

salah satau ukuran kinerja yang seksi, yang mudah menarik perhatian karena jelas 

ukurannya: kwantitatif.  Rasanya hanya kalah dengan OTT saja, setidaknya amat mudah 

dimanfaatkan (dan disalahgunakan) oleh yang bukan kawan organisatoris dan politik KPK.  

Ada saja yang mencari celah kelemahan KPK, sebagai bagian dari perlawanan balik para 

koruptor.  Sebuah kenormalan. 

Kedua,  dan ini lebih terkait dengan tingkat kecanggihan bagaimana kejahatan – khususnya 

korupsi – dilakukan.  Memang di Indonesia masih dijumpai tindakan korupsi yang paling 

tradisional dan konvensional – misalnya korupsi dalam pengadaan barang – tetapi korupsi 

secara sistemik terorganisir rapi tersembunyi juga mulai tampak mengedepan, tidak saja 

yang berlangsung pada sektor riil tetapi juga sektor keuangan.  Bahkan dengan teknik 

rekayasa keuangan yang modern.  Jika korupsi dilakukan dengan cara-cara yang canggih 

maka hampir dapat dipastikan pembuktian pidananya juga semakin sulit.  Ketika 

pengembalian asset sepenuhnya dilakukan dengan mengikuti prinsip hukum pidana maka 

setidaknya akan memerlukan waktu yang lebih lama.  Mungkin juga dengan hasil yang lebih 

sedikit. 
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Ketiga, keberhasilan mengembalikan asset hasil korupsi akan dapat membantu negara 

dalam menggali dan mengumpulkan dana untuk keperluan pembangunan.  Negara kini 

memiliki kecenderungan untuk semakin sulit menggali dana pembangunan.  Dana yang 

berasal dari luar negeri, baik utang maupun investasi, tidak semudah dahulu untuk 

mendapatkannya.  Apalagi ketika kebutuhan dana semakin membesar.  Sekalipun masih 

kalah besar dengan dana yang berasal dari penjualan narkoba dan yang sejenis, dana hasil 

korupsi yang berhasil diraih oleh koruptor juga memiliki ukuran besar.  Sebagian 

diantaranya dilarikan ke luar negeri, sebagai “illicit financial flow” atau bahkan “illegal 

financial flow” (Reuter, 2012: 1-18).  Ketika hasil korupsi masih berada di dalam negeri saja 

sudah sulit dideteksi dan dikembalikan, apalagi ketika uang hasil korupsi itu sudah berada di 

negara lain.  Menagih utang saja kadang-kadang menjumpai kesulitan, apalagi 

mengembalikan asset hasil korupsi. 

Alasan pertama dan kedua terkesan lebih merupakan alasan mikro, sedangkan alasan 

terakhir lebih bersifat makro.  Tetapi jika secara sungguh-sungguh dicermati ketiganya 

memiliki dimensi makro:  terkait secara langsung dan atau tidak langsung dengan 

kepentingan publik.  

 

Soal Baru dan Momentum:  Mencari Tema Penelitian. 

Tulisan ini mencoba membahas proses dan kemungkinan hasil pemulihan asset (asset 

recovery) melalui pendekatan hukum perdata.  Di Indonesia memang sudah dikenal dan 

diimplementasikan pemulihan asset melalui hukum pidana, termasuk di dalamanya terkait 

dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU).  Dalam TPPU sesungguhnya sedikit banyak 

sudah ada unsur perdatanya, ketika tidak diperlukan pembuktian terlebih dahulu tindak 

pidana asalnya (lihat Saputra, 207:  124-125).  Tetapi porsi aspek pidananya masih tampak 

besar. 

Pendekatan perdata dalam pengembalian asset dalam tulisan ini justru sejak awal 

menggunakan hukum perdata.  Sama sekali, boleh dikata demikian, tidak menggunakan 

prinsip-prinsip hukum pidana.  Ada yang menyebutnya dengan nama “civil remedies in 

corruption and asset recovery,” seperti yang ditulis oleh de Willebois (2012), dan ada yang 

lebih popular menyebutnya dengan nama “Non-Conviction Based Assets Forfeiture” 

(Saputra, 2017).  Di Indonesia memang baru sampai pada tahap rancangan undang-undang 

yang diinisasi sejak tahun 2012 bernama Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan 

Aset Tindak Pidana.  Sepertinya perlu didesakkan untuk dengan segera menjadi undang-

undang.  Jadi pokok soal ini masih barang baru di Indonesia. 

Pada skala global, kegelisahan soal rendahnya tingkat pengembalian asset hasil kejahatan 

korupsi ini telah diwadahi dalam United Nation Convention tahun 2003 tentang tindak 

pidana korupsi dalam Chapter V pasal 51-59.  Yang menarik dinyatakan oleh Carr (2006: 29) 
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bahwa keputusan tersebut sebagai “The most radical section in the UN Convention….” 

Penilian itu ia berikan karena berani menyediakan solusi baru tentang soal pengembalian 

asset yang selalu menjadi tema kontroversial dan amat sulit untuk direalisasikan. 

Oleh karena itu tema baru tidak saja di Indonesia, tetapi juga skala dunia, maka 

sesungguhnya pilihan apapun tema penelitian yang hendak diajukan memiliki kemungkinan 

untuk memberikan sumbangan kepada keberhasilan pengembalian aset, pemberantasan 

korupsi di Indonesia dan KPK.  Yang paling sederhana adalah kemungkinan menemukan 

tema-tema penelitian yang dapat langsung dicari dari pembahasan sembilan pasal tersebut.  

Tema penelitian juga dapat dikaitkan dengan undang-undang lain yang ada dan berlaku di 

Indonesia, misalnya tentang hak kepemilikan bahkan hak azasi manusia.  Dapat juga 

misalnya dibahas tentang bagaimana proses peradilan hendak dijalankan.  Dan masih 

banyak lagi, misalnya tentang persiapan administrasi negara yang diperlukan untuk 

menyambut kelahiran undang-undang baru ini (Adam, 2015). 

 

 

 

 

 

 


