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BAB V 

PENUTUP 

 

 

V.1 Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka dapat diperoleh kesimpulan 

dan saran sebagai berikut: 

1. Implementasi Mutual Legal Assistance terhadap tindak pidana yang 

diatur dalam United Nations Convention Against Transnational 

Organized Crime yaitu berkaitan dengan pengumpulan barang bukti, 

pelayanan terhadap dokumen-dokumen terkait, penyitaan, 

mengidentifikasi dan pelacakan, serta memfasilitasi kehadiran orang. 

Negara peserta konvensi telah mengimplementasikan pelaksanaan 

MLA dengan mengadakan bantuan timbal balik melalui para penegak 

hukumnya. 

United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 

merupakan konvensi yang ditujukan untuk memberantas kejahatan 

transnasional melalui kerjasama bilateral, multilateral, dan 

internasional. UNTOC mengatur enam kejahatan transnasional, yaitu 

korupsi, pencucian uang, perdagangan perempuan dan anak, 

penyelundupan orang, penyelundupan senjata, dan menghalangi proses 

peradilan. UNTOC memberikan solusi penanganan terhadap kasus 

kejahatan di atas melalui mekanisme MLA yang menjadi metode 

penanganan terhadap kejahatan transnasional. 

Implementasi MLA terhadap kejahatan yang diatur dalam UNTOC 

adalah berkaitan dengan kasus korupsi dimana tim terpadu yang dalam 

hal ini Kejaksaan Republik Indonesia bekerjasama dengan pihak negara 

lain telah berhasil melacak aset hasil kejahatan korupsi. Bantuan 

Indonesia sebagai negara diminta kepada negara luar masih sampai 

kepada tahap penerimaan bantuan saja. 
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2. Terdapat kendala dalam prosedur pengajuan Mutual Legal Assistance 

dalam memaksimalkan pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi 

ke Indonesia, pengaruh geografis dan geopolitik, perbedaan konsep 

teritorialitas dan nasionalitas setiap negara, serta perbedaan dan 

perkembangan sistem hukum tiap negara. Untuk mengatasi kendala ini, 

yang terbaik adalah membuat perjanjian bilateral atau multilateral 

antara para pemangku kepentingan. Ini adalah jenis perjanjian yang 

merupakan dasar atau pembayaran hukum dengan perjanjian. Selain 

kerja sama timbal balik antar negara, agen domestik juga harus 

berkoordinasi dan bekerja sama sesuai dengan Undang-Undang 

Pemulihan Pertahanan Kriminal, kerja sama dalam negeri, dan 

koordinasi dilakukan oleh sebuah Central Authority sebagai sarana 

untuk meminta bantuan asing atau sebaliknya. 

V.2 Saran 

1. Implementasi Mutual Legal Assistance saat ini dirasa belum terlalu 

efektif adalam penanganan kejahatan transnasional, untuk itu 

diperlukan suatu penyederhanaan dalam prosedur dan mekanismenya 

agar kinerja para pihak dalam menyelesaikan kasus dapat berjalan lebih 

efektif lagi sehingga dapat mempermudah dalam penanganan kejahatan 

transnasional yang sifatnya mendesak atau darurat. 

2. Proses pengajuan dan pemberian bantuan berdasarkan UU No. 1 tahun 

2006 tentang Bantuan Pidana dalam Masalah Pidana tampaknya 

menjadi prosedur yang lambat dan mahal, sehingga diharapkan akan 

ada perbaikan pada UU yang ada. menjadi lebih efektif. Ada kebutuhan 

akan mekanisme konstitusi yang lebih terkoordinasi. Perlu ada 

konseptualisasi peran otoritas pusat di masa depan sebagai pusat 

koordinasi antara lembaga penegak hukum.  


