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Hal-hal penting

 • Dengan semakin menonjolnya beragam keterkaitan lintas batas dalam kejahatan lingkungan, terdapat kebutuhan untuk 
mengidentifikasi sejumlah perangkat untuk meningkatkan kerja sama internasional maupun regional dalam rangka memperkuat 
penegakan hukum terkait dengan hutan.

 • Bantuan hukum timbal balik (mutual legal assistance – MLA) pada khususnya berpotensi untuk memfasilitasi kerjasama antar 
wilayah hukum.

 • Ketentuan mengenai tindak pidana ganda (dual criminality) dan tindak pidana asal sering membatasi ruang lingkup MLA untuk 
kejahatan yang berkaitan dengan hutan, baik di Indonesia maupun di negara-negara mitra. 

 • Penyusunan perjanjian MLA bilateral secara proaktif dapat memperkuat penggunaan MLA, termasuk dengan negara-negara 
dimana para pemberi dana dan pebisnis umumnya berada dan membuka rekening.

 • Landasan yang sudah ada memberikan peluang untuk melaksanakan komitmen negara dalam melakukan kerja sama 
internasional pada topik-topik lingkungan.

Pendahuluan
Kejahatan lingkungan sering terjadi pada lebih dari satu wilayah 
hukum. Secara khusus, pengalaman sektor kehutanan Indonesia 
telah menyoroti peran pemberi dana, perdagangan dan lembaga 
perbankan luar negeri dalam kejahatan kehutanan. Selain itu, 
isu-isu penting yang bersifat regional seperti kabut asap lintas 
batas, perdagangan satwa liar dan kayu liar, serta meningkatnya 
investasi regional, telah menggarisbawahi perlunya pendekatan 
kolaboratif yang lebih baik untuk penegakan hukum. Dalam hal 
ini, persetujuan bantuan hukum timbal balik (MLA) menyediakan 
kesempatan untuk mengumpulkan dan bertukar informasi (saksi, 
keterangan dan barang bukti) di antara negara-negara mitra. 
Dalam konteks tata kelola hutan, MLA memungkinkan lembaga-
lembaga penegak hukum untuk mengakses informasi mengenai 
para pemberi dana dan perencana kegiatan hutan yang ilegal 
yang seringkali melampaui batas-batas wilayah hukum (yurisdiksi).

Berdasarkan literatur dan tinjauan hukum, serta wawancara 
dengan pejabat otoritas pusat (central authority) Indonesia 
untuk bantuan hukum timbal balik1, sejumlah pejabat-pejabat 

1 Pejabat pemegang otoritas Indonesia untuk bantuan timbal balik 
adalah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bawah Direktorat 
Hukum Internasional dan Otoritas Pusat.

pemerintah yang berkaitan2, dan kelompok diskusi terarah3, kami 
mengkaji penggunaan bantuan hukum timbal balik Indonesia 
yang memungkinkan badan-badan penegak hukum untuk 
mengakses para saksi, informasi, bukti-bukti dan aset di sejumlah 
negara lain. Walaupun terdapat berbagai tantangan besar untuk 
kerjasama lingkungan regional di dalam Perhimpunan Bangsa-
Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) (Jones dan Smith 2007; Elliott 
2010), MLA menunjukkan sebuah peluang kerjasama yang realistis 
untuk membantu memperkuat tata kelola hutan di wilayah ini. 

Pentingnya penggunaan MLA dalam menangani kejahatan yang 
berkaitan dengan masalah kehutanan semakin dikenal, dan 
terdapat alasan-alasan kuat untuk mengusahakan penegakan 
hukum kolaboratif di luar yurisdiksi tunggal (Walters 2010; 
Pemerintah Indonesia 2013). Perlu diketahui, penurunan kualitas 
lingkungan di suatu area memiliki potensi untuk mempengaruhi 
wilayah yang lebih luas, karenanya sangat dibutuhkan kerjasama 
regional yang lebih baik. Sebagai contoh, Undang-Undang Kabut 

2 Kejaksaan Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi, 
Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
dan Universitas Trisakti.
3 INTERPOL Indonesia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 
Komisi Pemberantasan Korupsi, Kementerian Luar Negeri, Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan, Transparency International Indonesia, dan 
Universitas Trisakti
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Kotak 1. Apakah yang dimaksud dengan 
bantuan timbal balik (Mutual Legal 
Assistance/MLA)

Perjanjian bantuan timbal balik (MLA) mencakup 
kesepakatan multilateral dan bilateral untuk memfasilitasi 
pertukaran informasi antara lembaga-lembaga penegak 
hukum pada negara yang berbeda. Permintaan untuk 
bantuan dapat berupa pengambilan bukti atau pernyataan; 
melaksanakan penggeledahan dan penyitaan; pemblokiran 
aset; memberikan informasi dan/atau dokumen; 
mengidentifikasi atau melacak sejumlah proses, properti 
atau obyek lain yang bernilai sebagai bukti; dan memfasilitasi 
penyitaan, perampasan (penyitaan) dan ekstradisi (Prost 
1998; UNCAC 2003). Suatu pejabat pemegang otoritas 
yang ditunjuk biasanya berfungsi sebagai penghubung 
untuk mengirimkan dan menerima permintaan MLA 
untuk lembaga-lembaga penegak hukum domestik yang 
bersangkutan.

Asap Lintas Negara milik Singapura yang baru akan memaksa 
perusahaan bertanggung jawab atas kebakaran di Indonesia 
yang berakibat pada kabut asap lintas batas (Government of 
Singapore 2014). Bahkan, kerja sama lingkungan regional telah 
ditetapkan di dalam sejumlah perjanjian ASEAN (Elliott 2010), 
yang menunjukkan potensi dan kebutuhan untuk kerjasama 
yang lebih besar. Hal ini sangat penting karena banyak tantangan 
lingkungan regional juga sejalan dengan jaringan perdagangan 
regional atas kayu dan satwa liar lainnya (Smith dkk 2007; UNODC 
2010, 2013; Nguyen 2012). Dalam kasus-kasus seperti ini, MLA 
sangat sesuai dalam membantu lembaga penegak hukum di 
seluruh yurisdiksi dalam mengakses informasi, bukti dan sejumlah 
tersangka internasional (lihat Kotak 1).

Hal yang penting adalah, kebanyakan jaringan lingkungan 
regional memiliki keterkaitan dalam hal keuangan. Sebagai 
contoh, bukti menunjukkan bahwa banyak operasi pembalakan, 
pertambangan dan pertanian yang merambah hutan Indonesia 
bermula dari investasi luar negeri dan/atau sangat bergantung 
pada infrastruktur keuangan luar negeri (Van Gelder dan 
Kouwenhoven 2011; Environmental Investigation Agency 
2013; Friends of the Earth 2013; UNODC 2013). Bukti-bukti juga 
menunjukkan dengan jelas bahwa keuntungan yang didapat 
dari kejahatan terkait hutan sering berada di luar wilayah hukum 
Indonesia – khususnya terkait dengan lembaga keuangan di 
Singapura, Malaysia dan Hongkong (Walters 2010; Goncalves 
dkk. 2012). Nilainya pun tidak kecil. Badan Pemeriksa Keuangan 
Indonesia (BPK) sendiri telah melaporkan kerugian sebesar USD 
2,42 juta akibat aktivitas ilegal di sektor kehutanan di Propinsi 
Riau dan Kalimantan Tengah (BPK 2009). Meskipun tidak ada 
data tentang berapa banyak dari aset tersebut yang dialihkan ke 
luar negeri, investasi Indonesia di luar negeri berkembang secara 
dramatis (Tampubolon 2012), dan ASEAN adalah pusat global 
pencucian uang nasional (Dorn dan Levi 2008). Untuk kasus-kasus 
seperti ini, MLA tidak hanya memberikan peluang untuk melacak 
arus keuangan dan pertukaran informasi, tetapi juga untuk upaya 
pengembalian aset. 

Seiring dengan menguatnya jaringan lintas batas yang beragam 
ini, diperlukan beberapa perangkat untuk meningkatkan 
kerjasama regional dalam rangka memperkuat penegakan 
hukum kehutanan. Info Brief ini memberikan gambaran tentang 
kerangka hukum yang memfasilitasi kerjasama MLA, khususnya di 
ASEAN dan Indonesia. Sebuah tinjauan terhadap pengalaman di 
Indonesia digunakan untuk mengeksplorasi sejumlah hambatan 
yang dihadapi dan usulan perbaikan yang bisa dilakukan untuk 
penegakan hukum lingkungan internasional yang lebih efektif 
melalui MLA.

Kerangka Kerja Bantuan Timbal Balik 
(MLA)
Mekanisme MLA internasional pertama kali digunakan di tahun 
1988 dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang 
Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika. 
Mekanisme kerjasama serupa juga digunakan dalam Konvensi 
Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Kejahatan Lintas 
Negara Teroganisir (UNTOC 2000) dan Konvensi Perserikatan 
Bangsa-Bangsa Menentang Korupsi (UNCAC 2003). Konvensi-
konvensi ini memberi perintah resmi bagi para pihak yang 
menandatanganinya untuk bekerja sama satu sama lain 

dalam penyelidikan, penuntutan, dan proses peradilan untuk 
menyelesaikan tindak pidana yang tercantum dalam konvensi 
(Kotak 1). Walaupun tidak secara khusus berfokus pada 
lingkungan, kesepakatan global ini tetap memberikan kerangka 
kerja bagi kejahatan yang berkaitan dengan hutan yang 
membutuhkan MLA. Pada 2007, untuk menyoroti hubungan ini, 
Kantor PBB untuk Narkoba dan Kejahatan (UNODC) khususnya 
mendorong negara-negara anggota untuk memperkuat 
penegakan hukum untuk mencegah, memerangi dan 
memberantas penyelundupan internasional atas hasil hutan4.

Kerja sama bantuan hukum timbal balik regional di antara 
negara-negara ASEAN juga diartikulasikan dalam Perjanjian 
Bantuan Hukum Timbal Balik ASEAN (ASEAN MLA Treaty/AMLAT), 
yang berupaya untuk memperkuat kerjasama dalam mencegah 
dan mengadili kejahatan lintas negara diantara negara-negara 
anggotanya. Perjanjian ini, pertama kali ditetapkan tahun 2004, 
telah ditandatangani oleh semua Negara anggota ASEAN pada 
2006. Seperti halnya konvensi lain yang mengacu pada MLA, 
AMLAT mengharuskan Para Pihak untuk menunjuk sebuah 
otoritas pusat (central authority/CA) untuk menindaklanjuti 
semua permintaan MLA. Namun demikian, mengingat bahwa 
dibutuhkan lima hari untuk meneruskan permintaan tertulis, 
AMLAT juga memberikan pengecualian khusus sehingga 
permintaan darurat dapat dilakukan secara lisan melalui INTERPOL 
atau ASEANAPOL.

AMLAT tidak menyebutkan suatu kejahatan khusus yang wajib 
diatur dalam kerjasama, namun menjelaskan batasan-batasan 
MLA, yaitu mengecualikan kerjasama untuk kejahatan yang: 
 • bersifat politis
 • merupakan tindak pidana militer di bawah hukum negara 

terminta MLA; 

4 Lihat Resolusi 16/1 Komisi mengenai Kejahatan dan Pencegahan Serta 
Keadilan Kejahatan, yang mengacu pada perdagangan kayu, satwa liar dan 
sumber daya biologi hutan yang lain.
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 • dapat menyebabkan prasangka/praduga pada seseorang 
karena ras, agama, jenis kelamin, asal etnis, atau 
kewarganegaraan atau pendapat politik; 

 • telah divonis, dibebaskan atau diampuni oleh pengadilan 
yang berwenang atau otoritas lain;  

 • tidak dilarang oleh undang-undang negara terminta MLA 
(tidak adanya sifat kejahatan ganda, lihat Kotak 3).

Namun demikian, Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik 
tersebut memberikan mandat Para Pihak untuk sedapat mungkin 
memberikan bantuan hukum timbal balik dalam kasus-kasus 
yang tidak bersifat dual criminality (kejahatan ganda), selama hal 
tersebut dijinkan oleh undang-undang setempat5. Indonesia 
sendiri telah memasukkan kejahatan perdagangan kayu liar lintas 
batas ke dalam undang-undang pembalakan liar terbaru sebagai 
dasar bagi lembaga-lembaga penegak hukum Indonesia untuk 
mengejar bukti atau sejumlah pelaku di luar negeri6.

Sejumlah mekanisme kerja sama internasional juga memfasilitasi 
MLA, termasuk yang terkait dengan kejahatan terhadap hutan 
dan satwa liar. Khususnya, Perjanjian ASEAN mengenai Kabut 
Asap Lintas Batas 2002 (ASEAN Agreement on Transboundary 
Haze) yang mengikat Para Pihak untuk memberikan bantuan 
dan melakukan kerja sama timbal balik terkait polusi kabut asap, 
termasuk menanggapi permintaan informasi yang relevan 

5 AMLAT, Pasal 3 paragraf 1(e).
6 Undang-Undang No. 18/2013 mengenai Pencegahan dan 
Pemberantasan Perusakan Hutan, Pasal 19.

dan langkah-langkah hukum untuk melaksanakan kewajiban 
dari Perjanjian tersebut7. Hal ini dapat memberikan sebuah 
landasan yang jelas untuk MLA di masa mendatang, dan tahun 
2104 Indonesia akhirnya meratifikasi Perjanjian ini. Indonesia 
juga merupakan bagian dari Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia 
Tenggara untuk Jaringan Kerja dalam Penegakan Hukum yang 
terkait dengan Satwa Liar (ASEAN-WEN). Dibentuk di tahun 2004, 
kelompok ini berfungsi sebagai jaringan kerja penegakan hukum 
regional antar-pemerintah yang berfokus pada perdagangan 
satwa liar. Walaupun secara eksplisit ini bukan merupakan 
persetujuan MLA, jaringan kerja ini mencakup mekanisme untuk 
pertukaran informasi dan berbagai upaya untuk meningkatkan 
kerjasama regional mengenai penegakan hukum, termasuk 
melalui MLA (ASEAN-WEN 2013).

Selain itu, Indonesia juga memiliki sejumlah perjanjian MLA 
bilateral dengan Negara-negara lain. Perjanjian-perjanjian ini 
menyediakan saluran langsung untuk bantuan hukum dengan 
negara-negara di luar AMLAT, dan berpotensi memberikan dasar 
kuat untuk kolaborasi dan mencakup lingkup kejahatan yang 
lebih luas daripada konvensi global seperti UNCAC dan UNTOC. 
Indonesia memiliki perjanjian MLA bilateral dengan Australia, 
Cina, Hong Kong, India, Korea Selatan, Arab Saudi (UEA) dan 
Vietnam (Tabel 1).

7 Perjanjian ASEAN mengenai Kabut Asap Lintas Batas. Walaupun tidak 
mengacu secara khusus terhadap MLA, Persetujuan ini mengacu pada 
“bantuan timbal balik” dan pada “langkah-langkah hukum”.

Tabel 1.  Persetujuan bilateral dan multilateral Indonesia tentang bantuan timbal balik

Negara AMLAT UNTOC UNCAC Bilateral dengan Indonesia
Australia NA N Y Y

Brunei Darussalam Y Y Y N

Kamboja Y Y Y N

Cina NA N Y Y

Hong Kong-Cina NA N Y Y

India NA N Y Y

Indonesia Y Y Y -- 

Jepang NA N Y N

Republik Demokratik Rakyat Laos Y Y Y N

Malaysia Y Y Y N

Myanmar Y Y Y N

Filipina Y Y Y N

Republik Korea NA N Y Y

Singapura Y Y Y N

Thailand Y N Y N

Arab Saudi NA Y Y

Vietnam Y N Y Y

Sumber: Nguyen 2012, wawancara dengan Otoritas Pusat Indonesia

Catatan: Ini termasuk negara yang telah terlibat dalam MLA dengan Indonesia
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Bantuan hukum timbal balik di Indonesia
Indonesia adalah penanda tangan semua persetujuan 
internasional yang relevan tentang MLA (Tabel 1), dan telah 
menyusun perundang-undangan domestik yang dibutuhkan 
untuk memastikan partisipasi dalam MLA. Tahun 2006, 
pemerintah dan DPR mengeluarkan Undang-undang No. 1/2006 
tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana. 
Undang-undang ini memberikan otoritas bagi lembaga penegak 
hukum untuk menindaklanjuti permintaan-permintaan MLA 
(misalnya: Kepolisian Negara Polisi Republik Indonesia, Kejaksaan 
Republik Indonesia, Komisi Pemberatasan Korupsi). Undang-
undang ini juga mengartikulasikan cakupan permintaan MLA, 
termasuk:
 • mengidentifikasi dan menemukan orang; 
 • memperoleh pernyataan; 
 • memberikan dokumen; 
 • memfasilitasi ditemukannya orang yang dapat memberikan 

informasi atau untuk membantu dalam penyelidikan; 
 • manyampaikan surat; 
 • melakukan penggeledahan dan penyitaan; 
 • menyita hasil tindak kejahatan; 
 • mengembalikan denda keuangan yang terkait dengan 

kejahatan yang dihukum; 
 • pemblokiran transaksi aset dan aset yang berasal dari tindak 

pidana yang dapat dipulihkan kembali, dirampas atau disita; 
 • melacak aset yang berasal dari tindak pidana yang dapat 

dipulihkan, dirampas atau disita.

Hukum ini lebih lanjut merinci bahwa lembaga-lembaga 
penegak seharusnya mengirimkan permintaan resmi melalui 
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, yang berfungsi 
sebagai Otoritas Pusat (central authority – CA) untuk MLA 
(Gambar 1). Kementerian ini ditugaskan untuk meneruskan 
permintaan MLA dari Indonesia, baik secara langsung kepada 
otoritas pusat suatu negara mitra atau melalui jalur diplomatik. 
Demikian juga sebaliknya, negara mitra penanda tangan 
perjanjian harus mengirimkan permintaan MLA kepada otoritas 
pusat Indonesia, yang akan berkomunikasi dengan lembaga 
pelaksana yang sesuai untuk melakukan tindak lanjut terhadap 
permintaan tersebut. Meskipun terdapat praktek-praktek kerja 
sama informal dalam bantuan hukum timbal balik, permohonan 
MLA resmi harus tetap disampaikan kepada Otoritas Pusat 
agar bukti-bukti yang dikumpulkan di luar negeri memperoleh 
legitimasi dan dapat digunakan dalam proses hukum Indonesia8. 

Sejak diundangkannya UU No.1/2006 tentang Bantuan Hukum 
Timbal Balik dalam Masalah Pidana, Indonesia telah terlibat 
dalam 124 kasus yang melibatkan bantuan hukum timbal 
balik (MLA) dengan 34 negara, khususnya sebagai Negara 
yang bekerjasama (Tabel 2). Secara khusus, Indonesia terlibat 
dalam 19 kasus sebagai negara yang mengajukan permintaan. 
Permintaan tersebut berkaitan dengan kasus-kasus mengenai 
pencucian uang, pemalsuan, terorisme, korupsi, pembunuhan, 
narkotika, penyuapan, penggelapan dan korupsi. Termasuk di 
dalamnya adalah permintaan terkait catatan bank, permintaan 
kesaksian dan bantuan untuk interogasi. 

8  Undang-Undang No.1/2006 tentang bantuan timbal balik, Pasal 12.

Ditolak

Proses informal

Pejabat pemegang 
otoritas Indonesia

Kejaksaan Republik Indonesia, 
Kepolisian Negara Republik 
Indonesia, Komisi 
Pemberantasan Korupsi

Negara yang 
meminta

Saluran
diplomatik

Diterima

• Menilai
• Menganalisa
• Mengkomunikasikan
• Menindaklanjuti 
  permintaan

Meminta informasi 
tambahan

Gambar 1. Proses bantuan timbal balik di Indonesia
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Tabel 2.  Jumlah kasus MLA yang diketahui 
melibatkan Indonesia (2006 – 2012)9

Negara Indonesia 
sebagai negara 

peminta

Indonesia 
sebagai negara 

yang diminta
Australia 1 9 

Belgia -- 4

Brasilia -- 1

Bulgaria -- 4 

Kamboja 1 1

Kamerun -- 1

Kanada 1 --

Ceko-slovakia 1 --

Cina 5 3 

Ekuador -- 2 

Finlandia -- 4 

Perancis -- 1 

Jerman -- 11 

Yunani -- 1

Hong Kong 2 --

India -- 1

Italia 1 --

Jepang 2 --

Korea -- 2 

Laos 1 --

Lithuania -- 1

Malaysia 6 1

Belanda 3 7 

Norwegia -- 1

Papua Nugini 1 --

Portugal -- 1

Rusia -- 1

Singapura 13 2 

Spanyol 2 3 

Swiss 1 7 

Thailand 1 --

Inggris 1 --

Amerika Serikat 3 7 

Vietnam 1 1

Total 47 77

9 Wawancara dengan Hendra Andy Gurning dan Andi Eva Nurliani, 
Bagian Kejahatan Internasional dan Hukum Sipil, Kementerian Hukum dan 
Hak Asasi Manusia, 19 Mei 2010 dan 5 Maret 2014.

Otoritas Pusat Indonesia melaporkan bahwa sampai saat ini 
kebanyakan kasus bersifat informal, berdasarkan hubungan bilateral 
yang baik dan dilakukan melalui saluran diplomatik dan/atau 
kolaborasi secara langsung antara lembaga-lembaga penegak 
hukum. Kolaborasi juga dilaporkan seringkali tidak melewati 
Otoritas Pusat untuk menghemat waktu. Hal yang penting adalah, 
kebanyakan permintaan Indonesia dikabulkan oleh Negara yang 
diminta, dan ini merupakan preseden positif untuk kolaborasi di 
masa mendatang. Sejumlah kecil permintaan yang dilaporkan 
ditunda atau dikembalikan disebabkan oleh kurangnya data 
yang memadai pada permintaan awalnya, ketiadaan data yang 
diminta atau, dalam kasus tertentu, data yang diungkap bersifat 
sangat umum.

Indonesia memiliki pengalaman yang terbatas terkait penggunaan 
bantuan hukum timbal balik (MLA) untuk menindaklanjuti 
kejahatan lingkungan. Pada 2009, Kepolisian Negara Republik 
Indonesia mengajukan permintaan MLA ke Hong Kong, untuk 
mencari informasi tentang Adelin Lis yang melarikan diri setelah 
tuduhan pembalakan liar dan korupsi. Namun, karena penjelasan 
mengenai informasi yang dibutuhkan sangat kurang, Otoritas Pusat 
Indonesia tidak pernah mengirimkan permintaan tersebut kepada 
Pemerintah Hong Kong. Sampai saat ini, belum ada permintaan 
MLA resmi yang melibatkan penyelidikan atau kasus yang berkaitan 
dengan hutan.

MLA dalam pendekatan penegakan hukum 
terpadu
Bantuan hukum timbal balik (MLA) merupakan instrumen 
penting dalam mengupayakan sebuah pendekatan penegakan 
hukum terpadu (integrated law enforcement approach - ILEA) di 
sektor kehutanan (Kotak 2). Secara khusus, terdapat ruang untuk 
menggunakan MLA dalam mengejar kejahatan terkait kehutanan 
berdasarkan undang-undang sektor lingkungan hidup dan 
kehutanan, karena AMLAT menyediakan saluran tanpa batas 
untuk berbagai jenis kejahatan. Peluang-peluang ini disoroti, 
misalnya, dalam upaya-upaya yang dilakukan ASEAN-WEN. Selain 
itu, Kelompok Ahli Teknis dan Hukum untuk Konvensi mengenai 
Keragaman Biologis (Convention on Biological Diversity) juga 
telah merekomendasikan penggunaan  MLA untuk menangani 
pelanggaran akses dan ketentuan pembagian keuntungan, yang 
dapat melampaui wilayah-wilayah hukum (UNEP 2009). Namun, 
dalam banyak kasus, berpijak hanya pada undang-undang 
satu sektor yang spesifik dalam penegakan hukum ternyata 
menghasilkan hukuman yang ringan10 (Yuntho dkk. 2009), dan 
pelanggaran lingkungan tidak selalu dikriminalisasi dan/atau 
didefinisikan sebagai tindakan kriminal di Negara-negara lain (lihat 
Kotak 3).

Dalam kasus-kasus seperti ini, MLA dapat digunakan untuk 
menangani “kejahatan lintas undang-undang” (cross-over crime) 
seperti korupsi dan pencucian uang. Jenis-jenis kejahatan ini 
sering dikaitkan dengan kejahatan lingkungan, dimana seseorang 
melakukan penyuapan untuk akses illegal terhadap sumber daya 
dan berupaya menutupi keuntungan yang diperoleh secara illegal 
tersebut melalui pencucian uang. Selain itu, bahkan ketika hukum 
memberikan perangkat yang terbatas untuk mengejar kejahatan 
lingkungan, perjanjian MLA yang ada mengharuskan Para Pihak 

10 Pasal 78 UU No. 41/1999 tentang Kehutanan.
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Kotak 3. Mendefinisikan tindak pidana asal 
(berdasarkan Walters 2010)

Menjalankan MLA biasanya bergantung pada penetapan 
bahwa kejahatan di Indonesia adalah kejahatan yang serius 
dan/atau merupakan tindak pidana asal pada negara-negara 
yang bekerja sama. Korupsi secara luas dikenal sebagai 
kejahatan asal, dan memberikan sebuah dasar yang kuat 
untuk meminta MLA. Namun demikian, hal yang penting 
adalah, kejahatan terkait hutan biasanya bukan merupakan 
tindak pidana asal pada sejumlah negara utama, seperti 
Hong Kong dan Singapura. Sebuah pengecualian khusus 
adalah perdagangan ilegal internasional atas jenis-jenis 
yang terdaftar di CITES, temasuk Gonystylus spp. (ramin), 
tapi ini tidak termasuk sejumlah besar jenis-jenis kayu 
yang berharga. Namun demikian, tidak adanya tindak 
pidana asal merupakan sebuah penghambat besar bagi 
MLA dalam mengejar pencucian uang di luar negeri yang 
dihasilkan dari kegiatan-kegiatan hutan yang ilegal. Meskipun 
demikian, Walters (2010) menyoroti bahwa upaya pemulihan 
aset-aset luar negeri setelah pembuktian biasanya tidak 
memiliki pembatasan kejahatan asal yang sama. Terdapat 
kebutuhan dan potensi nyata untuk memperluas definisi dari 
kejahatan asal.

lain yang sering kali dilakukan beserta kejahatan lingkungan. 
Selain itu, kerja sama internasional melalui MLA juga menjadi 
saluran untuk pengembalian aset dari kegiatan-kegiatan illegal 
dan korupsi dan pencucian uang terkait setelah sebuah kasus 
diputuskan12.

Tantangan MLA untuk kejahatan terkait 
hutan
Meskipun berpotensi meningkatkan kerja sama internasional 
untuk penegakan hukum terkait kehutanan, terdapat sejumlah 
tantangan dalam mengarusutamakan MLA pada rezim tata kelola 
hutan. Kebanyakan tantangan ini terkait dengan kelemahan 
hukum/peraturan di Indonesia dan negara-negara mitra MLA, 
termasuk di bawah ini:
1. Ketentuan-ketentuan mengenai kejahatan ganda13 dan 

tindak pidana asal14 membatasi ruang lingkup MLA 
mengenai kejahatan terkait hutan, baik di Indonesia dan 
pada sejumlah negara mitra. Khususnya, kejahatan terkait 
kehutanan di Indonesia tidak merupakan kejahatan serius 
atau kejahatan asal pada negara yang bekerja sama (lihat 
Kotak 3).

2. Banyak bukti yang menunjukkan bahwa kerja sama 
lingkungan di antara negara-negara ASEAN mengidap 
kekurangan investasi kolektif dalam kepentingan regional 
bersama, dan terlalu bayak menggunakan pendekatan 
peraturan yang ‘lunak’ terhadap permasalahan lingkungan 
sehingga membatasi potensi penegakan (Elliott 2010; 
Varkkey 2012).

3. Beberapa upaya penanganan yang melihat kejahatan terkait 
kehutanan sebagai ‘kejahatan lintas undang-undang’ dalam 
menangani kejahatan terkait hutan masih terbilang kecil 
dan menitikberatkan pada upaya-upaya domestik walaupun 
telah menciptakan beberapa peluang untuk menggunakan 
pedoman-pedoman MLA. Walaupun sebagian dari hal ini 
terkait dengan rendahnya intensitas dan efektivitas upaya-
upaya penegakan di Indonesia, fakta ini juga mencerminkan 
kurangnya kapasitas yang spesifik dari penegak hukum 
Indonesia. Sejumlah lembaga penegak hukum yang 
penting kurang memahami keragaman pedoman-
pedoman hukum yang mereka miliki. Sebagai akibatnya, 
kapasitas untuk melawan ‘kejahatan lintas undang-undang’ 
dan untuk menggunakan dan menyiapkan permintaan 
MLA secara efektif pun tidak terbangun. Hal ini menjadi 
penting, mengingat pengalaman awal MLA di Indonesia 
menunjukkan bahwa kerja sama yang tepat waktu sangat 
bergantung pada kemampuan pihak yang mengajukan 
permintaan untuk memastikan bahwa semua dokumen 
sudah siap.

4. Banyak aktivis tata kelola yang baik dan lingkungan hidup di 
Indonesia kurang mengapresiasi MLA dan potensinya dalam 

12 Pasal 46 dan 57 UNCAC; Pasal 51 Undang-Undang MLA Indonesia.
13 Kejahatan ganda mengacu pada suatu tindakan yang dikriminalisasi 
dan dihukum di beberapa negara. Hal ini sering diperlukan karena 
tersangka sering hanya bisa menjadi obyek MLA ketika mereka dituduh 
melanggar hukum negara kedua di mana undang-undang serupa ada di 
negara yang bekerja sama.
14 Yang dimaksud tindak pidana asal adalah kejahatan yang merupakan 
bagian dari kejahatan yang lebih besar, dan biasanya lebih serius. Dalam 
kasus pencucian uang, tindak pidana asal mengacu pada kejahatan yang 
menghasilkan dana ilegal.

Kotak 2. Pendekatan penegakan hukum yang 
terintegrasi

Pemberantasan kejahatan terkait kehutanan membutuhkan 
sebuah pendekatan yang lebih luas, lebih terpadu, yang 
menggunakan beragam alat untuk 1) meningkatkan 
efektivitas dan keadilan penegakan hukum secara 
menyeluruh; 2) menciptakan efek jera yang lebih kuat 
untuk mengurangi kejahatan; dan 3) membidik pemberi 
(penyandang) dana tingkat tinggi dan perencana dari 
kejahatan itu sendiri – yang biasanya berada pada wilayah 
hukum yang berbeda. Sejak 2005, CIFOR telah mendorong 
penggunaan alat anti pencucian uang untuk menghambat 
pembalakan liar dengan membidik proses-proses kegiatan 
kejahatan (Setiono dan Hussein 2005). Pada 2007, CIFOR 
mulai membangun konsep dan memperluas pendekatan 
penegakan hukum terpadu (ILEA). Pendekatan ini dibentuk 
dari penegakan sektor kehutanan tradisional (misalnya 
pemantauan, perijinan, penggunaan hukum sektor 
kehutanan), dan mengintegrasikan penuntutan berdasarkan 
hukum sektor kehutanan maupun kejahatan ‘lintas undang-
undang’ seperti halnya pencucian uang dan korupsi (Santoso 
dkk. 2011; Goncalves dkk. 2012). MLA adalah sebuah alat 
utama dalam ILEA.

untuk memberikan bantuan selama penyelidikan, penuntutan 
dan proses hukum dalam kasus-kasus korupsi dan pencucian 
uang11. Ini memberikan ruang lingkup yang unik untuk mengejar 
pelaku kejahatan lingkungan dengan menargetkan kejahatan 

11 Sebagai contoh, Pasal 46 UNCAC, Pasal 18 UNTOC, Pasal 1 AMLAT.
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memfasilitasi penegakan hukum, menindaklanjuti kejahatan 
lintas undang-undang dan memungkinkan pemulihan aset. 
Padahal, masyarakat sipil memiliki peran strategis untuk 
membantu memastikan lembaga-lembaga pemerintah yang 
relevan untuk mengambil langkah-langkah efektif dalam 
menegakkan hukum lingkungan.

Rekomendasi
Berdasarkan sejumlah tantangan yang diidentifikasi, terdapat 
peluang yang cukup besar untuk memperkuat sistem MLA 
Indonesia dan kerja sama regional yang antara lain adalah:
1. Penyusunan persetujuan MLA bilateral secara proaktif 

dapat memperkuat penggunaan MLA, termasuk dengan 
negara-negara dimana para penyandang dana, pebisnis dan 
pengguna sumber daya illegal tinggal dan memiliki rekening 
bank. Walaupun Indonesia dapat memanfaatkan AMLAT 
dan konvensi internasional lainnya yang terkait dengan 
perlindungan lingkungan, anti korupsi dan anti pencucian 
uang, persetujuan bilateral dengan negara-negara strategis 
dapat memfasilitasi kerja sama yang lebih luas, memperluas 
akses terhadap bukti, saksi, pelaku kejahatan dan aset. 
Kementerian Luar Negeri dan Kementerian Hukum dan Hak 
Asasi Manusia harus bekerja bersama dengan lembaga-
lembaga penegak hukum untuk mewujudkan strategi 
diplomatis yang mendukung upaya-upaya MLA yang 
lebih baik.

2. Menimbang pengalaman yang muncul dalam MLA di 
Indonesia, termasuk praktek-praktek kerja sama yang 
relatif tidak resmi pada kebanyakan kasus sampai saat ini, 
harus dilakukan sebuah penilaian menyeluruh terhadap 
lembaga-lembaga terkait, berikut pemanfaatan serta 
pemahaman mereka tentang pedoman-pedoman MLA. 
Ini akan memberikan sebuah dasar untuk mendefinisikan 
peran, harapan dan mekanisme koordinasi secara lebih baik 
di antara Otoritas Pusat dengan lembaga-lembaga penegak 
hukum terkait. 

3. Otoritas Pusat Indonesia perlu memperkuat sumber daya 
manusianya untuk meningkatkan pelaksanaan permintaan 
MLA (misalnya: keahlian bahasa, pengetahuan tentang 
sistem hukum yang berbeda). Otoritas Pusat juga perlu 
mempublikasikan panduan teknis MLA dalam jaringan 
(online), termasuk dalam bahasa Inggris, sehingga para mitra 
domestik maupun luar negeri dapat memperoleh kejelasan 
tentang cakupan dan proses dalam MLA.

4. Peningkatan penggunaan MLA bergantung pada 
perbaikan isu-isu pemantauan dan penegakan yang lain. 
Dibutuhkan suatu investasi dalam peningkatan kapasitas 
terkait MLA yang terkait dengan kejahatan kehutanan, 
korupsi dan pencucian uang pada lembaga-lembaga 
penegak hukum. Khususnya, aktor-aktor sektor kehutanan 
harus terinfomasikan dengan baik tentang MLA, termasuk 
bagaimana menyiapkan permintaan dan bagaimana cara 
memanfaatkannya15.

15 Termasuk pelatihan untuk jaksa penuntut umum, polisi, hakim, staf 
dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, KPK dan Pusat Pelaporan 
dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Upaya-upaya ini mencakup 
pelatihan dan dukungan untuk instruktur pada divisi penelitian dan 
pelatihan pada masing-masing lembaga.

5. Kelompok-kelompok masyarakat sipil yang terlibat dalam 
konservasi dan tata kelola hutan dapat memainkan 
peran yang penting dalam memperkuat kerja sama 
lintas negara. Pertemuan koordinasi masyarakat sipil, baik 
domestik maupun melalui ASEAN, dapat bekerjasama 
untuk menyusun strategi dan respon bersama terkait 
kejahatan hutan lintas negara, dan untuk mendorong kerja 
sama luar negeri, termasuk pemulihan aset. Hal ini dapat 
juga mencakup kerja sama untuk menggabungkan dan 
memeriksa secara silang (cross-check) data-data terkait, 
dan peningkatan kapasitas untuk meningkatkan pelaporan 
dari bawah (ground-up) terkait adanya dugaan kejahatan 
lingkungan16.

6. Walaupun terdapat tantangan untuk kerja sama regional, 
terdapat ruang untuk mendukung upaya-upaya yang 
membantu melaksanakan komitmen negara untuk 
kerja sama internasional, khususnya tentang topik-topik 
lingkungan. Terdapat sejumlah upaya yang sudah dilakukan 
dan landasan penting untuk itu17.

7. Terdapat kebutuhan untuk melibatkan negara-negara 
mitra, khususnya yang berfungsi sebagai penghubung 
perdagangan regional dan pendanaan (misalnya Hong Kong, 
Singapura, Malaysia), untuk memastikan bahwa mereka 
tidak hanya diposisikan untuk menyediakan MLA, tapi 
juga menetapkan kejahatan kehutanan sebagai kejahatan 
dan tindak pidana asal demi memenuhi kebutuhan sifat 
kejahatan ganda dalam mewujudkan MLA pada kasus-
kasus terkait dengan hutan. Khususnya, terdapat peluang 
untuk memantau operasionalisasi Rancangan Undang-
Undang Polusi Kabut Asap Lintas Batas Singapura, karena ini 
dianggap sebagai strategi baru yang dapat digunakan untuk 
menangani isu-isu lingkungan lintas negara. 

Integrasi regional yang terus berkembang – berbasis di 
sekitar isu-isu lingkungan lintas batas, arus keuangan dan 
perdagangan regional, dan integrasi ASEAN – mengharuskan 
adanya peningkatan kerjasama untuk mengatasi kejahatan yang 
berkaitan dengan hutan. Meskipun terdapat tantangan yang 
nyata untuk kerja sama regional, MLA mewakili sebuah alat yang 
penting, namun kurang dimanfaatkan. Keberhasilan pemanfaatan 
MLA akan bergantung pada peningkatan kapasitas, peningkatan 
kejelasan prosedur dan reformasi peraturan hukum untuk 
memastikan kerangka kerja resmi yang sudah ada dan berada 
dalam harmoni yang lebih baik (misalnya terkait tindak pidana 
asal). Selain itu, kerja sama akan bersandar pada niat baik yang 
memprioritaskan kualitas lingkungan regional dan menunjukkan 
keinginan untuk mengatasi isu-isu yang menantang dan berat.
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