
 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRAK 

Proses pengembalian aset-aset negara yang dilarikan ke negara lain melalui 
pencucian uang menjadi perhatian besar pemerintah Indonesia. Seperti salah satu 
tersangka kasus BLBI, Hendra Rahardja, yang asetnya ditengarai berada di 
Australia dan Hong Kong hingga kini masih terus diupayakan pengembaliannya. 
Berbagai upaya telah dijalankan oleh pemerintah Indonesia, termasuk 
mendaftarkan kasus Hendra dalam agenda StAR Initiative. StAR adalah sebuah 
rezim internasional yang bergerak dalam hal anti pencucian uang dan merupakan 
ide yang lahir atas dasar kerangka kerjasama UNCAC yang memuat materi 
mengenai kerjasama internasional secara luas dalam usaha pengembalian aset. 
Sedangkan StAR adalah ide yang memuat “challenges, opportunities, and an 
action plan”. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hal-hal yang mendorong 
pemerintah Indonesia untuk memanfaatkan StAR Initiative dalam upaya 
mengembalikan aset-aset negara yang dilarikan Hendra Rahardja ke Hong Kong 
dan Australia. Dengan menggunakan teori rezim internasional dan konsep rezim 
anti pencucian uang dapat diketahui bahwa keberadaan rezim anti pencucian 
nasional seperti Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana 
Pencucian Uang (TPPU) di Indonesia periode 2007-2011 berperan penting dalam 
penerapan StAR Initiative sebagai rezim internasional anti pencucian uang. Selain 
itu, faktor kelemahan dan hambatan yang selalu dihadapi Indonesia juga menjadi 
alasan mengapa pemerintah Indonesia membutuhkan bantuan dari StAR. 

Di akhir tulisan, penulis menemukan bahwa ada pula kelemahan dari StAR 
sebagai sarana dalam proses pengembalian aset negara. Tidak bisa dipungkiri 
mengenai adanya ongkos atau fee yang dikenakan akibat proses pengembalian 
aset. StAR ternyata tidak membantu dalam hal materiil. Padalah, dana adalah 
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faktor penghambat terbesar bagi Indonesia dalam upaya mengembalikan aset-aset 
negara yang ada di negara lain. 

 

Kata kunci : pengembalian aset negara, pencucian uang, rezim anti pencucian 
uang, StAR Initiative 
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