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ABSTRAK 

 

KEKUATAN PEMBUKTIAN KETERANGAN AHLI DAN SURAT DARI 

INSTANSI YANG BERWENANG MENGHITUNG KERUGIAN  

NEGARA DALAM KASUS TINDAK PIDANA KORUPSI 

 

 

Oleh 

M. IHKWAN HUSAIN 

 

Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan 

suatu bangsa. Tindak Pidana korupsi merupakan suatu kejahatan luar 

biasa/Extraordinery crime, dalam korupsi terdapat 30 jenis tindak pidana korupsi 

yaitu salah satunya adalah kerugian negara yang dapat di hitung jumlahnya. 

Luasnya dampak yang diakibatkan dari korupsi, maka diperlukan usaha yang 

keras dalam memberantas tindak pidana korupsi salah satunya yaitu pembuktian 

kerugian negara dari instansi yang berwenang menghitung kerugian negara. 

dimana hasil audit investigasi yang dilakukan oleh Instansi yang berwenang 

menghitung kerugian negara juga berfungsi sebagai alat bukti bagi penyidik, yang 

berupa surat-surat yang menjelaskan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana 

korupsi. Selain hasil audit yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, auditor 

dari instansi yang menghitung kerugian Negarapun juga dapat diminta 

keterangannya untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan  ahli. 

Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimanakah kekuatan 

Pembuktian Keterangan Ahli dan Surat dari Instansi yaang Berwenang 

Menghitung Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi dan faktor-

faktor penghambat dalam pembuktian keterangan Ahli dan Surat dari Instansi 

yang Berwenang Menghitung kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana 

Korupsi. 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data 

sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan 

penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan 

analisis data secara  deskriptif kualitatif. 

 



 
 

                                                                                              M.Ihkwan Husain
       

Dari hasil penelitian dan pembahasan menunjukan bahwa Kekuatan pembuktian 

kesaksian ahli dan surat dari instansi yang berwenang menghitung kerugian 

Negara dalam kasus tindak pidana korupsi mempengaruhi keyakinan hakim sesuai 

dengan fakta di persidangan dan ketentuan perundang undangan bahwa 

keterangan ahli dan surat mempunyai kekuatan hukum mengikat sesuai dengan 

urutan pembuktian dalam KUHP Pasal 183 dan Pasal 184, Untuk menilai 

kekuatan pembuktian keterangan ahli dan surat, terbagai atas dua teori yakni dari 

tinjauan dari segi formal dan dari tinjauan segi materil. Dalam hal pembuktian 

kerugian Negara instansi yang berhak menghitung kerugian dari instansi BPK 

maupun BPKP semuanya mempunyai kekutan hukum tersendiri yang diatur 

dalam undang-undang, PERPRES, dan KEPRES, Siapapun yang memeriksa 

kerugian negara, baik BPK maupun BPKP, tidak harus diikuti hakim. jika nyata 

terbukti ada kerugian negara, hanya dengan satu lembar kuitansi yang valid pun, 

majelis hakim bisa menghitung kerugian negara sendiri. Dalam hal tertentu 

Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan 

besarnya kerugian Negara. Faktor penghambat dalam pembuktian keterangan ahli 

dan surat dari instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara dalam kasus 

tindak pidana adalah faktor Hukum, faktor Penegakan Hukum, faktor sarana dan 

fasilitas, faktor masyarakat, dan faktor budaya 

Saran yang dapat diberikan penulis bahwa dengan memberikan payung hukum atau 

dasar hukum yang jelas/eksplisit oleh Negara dalam suatu peraturan Perundang-

Undangan terhadap instansi yang berewenangan menghitung kerugian negara dalam 

melakukan audit investigatif maupun audit penghitungan keuangan Negara dalam 

pembuktian Tindak Pidana Korupsi. Serta faktor yang menjadi penghambat berasal dari 

faktor hukum, penegakan hukum, maupun dari sarana dan fasilitas bias diatasi oleh 

penyidik maupun intansi lain yang bekerja sama dalam pembuktian tindak pidana korupsi 

agar dalam proses pembuktian dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan 

mencapai tujuan semula yang diharapkan 
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I.  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Korupsi adalah suatu tindakan yang sangat tidak terpuji dan dapat merugikan 

suatu bangsa. Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah kasus 

korupsi yang terbilang cukup banyak. Kita melihat akhir-akhir ini banyak sekali 

pemberitaan dari koran maupun media elektronik yang banyak sekali 

memberitakan beberapa kasus korupsi di beberapa daerah di Indonesia yang 

oknumnya kebanyakan berasal dari pegawai negeri yang seharusnya mengabdi 

untuk kemajuan bangsa ini. 

Undang-Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi pasal 3, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah:  

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang 

lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, 

atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan atau 

sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.” 

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo No. 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, terdapat 30 jenis Tindak Pidana Korupsi, 

dan dapat dikelompokan dalam tujuh kelompok, diantara tujuh kelompok tersebut 
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ialah kerugian keuangan Negara.1 Arti kerugian negara dalam Pasal 1 angka 15 

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, 

kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, 

yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik 

sengaja maupun lalai. Dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Undang-Undang nomor 

30 tahun 1999 tentang pembrantasan tindak pidana korupsi yang dimaksud 

dengan “secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang 

sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang 

berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk. Kerugian negara yang jumlah 

kerugiannya dihitung oleh instansi yang berwenang yaitu di lakukan oleh Badan 

Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP).  

Pengawasan BPK atas pengelolaan dan penanggulangan terjadinya tindak pidana 

korupsi dilakukan BPK dengan pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan 

pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang hasil akhirnya menyatakan bahwa 

instansi pemerintah atau pejabat pemerintah tersebut telah melakukan 

penyelewengan dana sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara atau 

tidak. Dalam kasus tindak pidana korupsi, suatu instansi pemerintah atau pejabat 

pemerintah dikatakan telah melakukan penyelewengan dana yang mengakibatkan 

kerugian keuangan negara dapat dilihat dengan adanya Laporan Hasil 

Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan. Laporan Hasil Pemeriksaan 

                                                           
1Komisi pemberantasan korupsi, Memahami untuk membasmi:buku saku untuk memahami tindak 

pidana korupsi, Jakarta:KPK, 2006, hlm 4. 
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(LHP) Badan Pemeriksa Keuangan tersebut merupakan laporan audit Badan 

Pemeriksa Keuangan.  

Fungsi BPK selaku yang memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab atas 

keuangan negara berperan penting untuk memeriksa apakah telah terjadi 

penyimpangan dana yang merugikan keuangan negara yang disebut dengan 

Tindak Pidana Korupsi. BPK berwenang melakukan tindakan yang dibenarkan 

hukum keuangan negara.  

Untuk menunjang tugasnya, BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-

Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu: Undang-Undang No.17 tahun 2003 

tentang keuangan negara, Undang-Undang No.1 tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung   Jawab Keuangan Negara, dan Undang-

Undang No.15 tahun 2006 tenang Badan Pemeriksa Keuangan 

Lembaga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang merupakan salah satu bertugas 

untuk menghitung kerugian negara dalam tindak pidana korupsi, lembaga Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga berwenang mengaudit 

kerugian tindak pidana korupsi. 

Dasar peraturan yang melandasi pelaksanaan audit investigasi oleh BPKP adalah 

KEPPRES Nomor 103 tahun 2001 yang telah beberapa kali mengalami 

perubahan. Terakhir dengan Perpres Nomor 3 Tahun 2013, PERPRES Nomor 60 

Tahun 2008 tentang Sistem Perdilan Interen Pemerintah (SPIP), PERPRES nomor 

192 tahun 2014 tentang Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 
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Kewenangan BPKP dalam melakukan Audit Investigasi meskipun sudah jelas, 

beberapa tersangka korupsi mencoba untuk menggoyahkan kewenangan BPKP 

dalam melakukan  Audit Investigasi, dengan mengadakan Judicial Review 

terhadap Pasal 6a UU No.30 Tahun 2002. Penjelasan Pasal 6a disebutkan bahwa 

Komisi Pemberatasan Korupsi harus berkoordisai dengan lembaga yang 

berwenang untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.2 

Tindak Pidana Korupsi merupakan tindak pidana yang sangat berbahaya yang 

mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

Tindak Pidana Korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara tetapi juga 

merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat. 

Tabel 1 

 Data Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi  

PENINDAKAN 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 JUMLAH 

Penyelidikan 54 78 77 81 80 87 81 538 

Penyidikan 40 39 48 70 56 57 81 391 

Penuntutan 32 40 36 41 50 62 70 331 

Inkracht 34 34 28 40 40 37 58 271 

Eksekusi 36 34 32 44 48 38 67 299 

Sumber: https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi 

Korupsi di Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari tahun ketahun. Tindak 

pidana korupsi sudah meluas dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang 

terjadi dan jumlah kerugian negara, maupun dari segi kualitas tindak pidana yang 

                                                           
2http://www.bpkp.go.id/bengkulu/berita/read/12372/5/Peran-BPKP-Dalam-Penanganan-Tindak-

Pidana-Korupsi.bpkp diakses pukul 13:30 tanggal 27/11/2016 
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dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek 

kehidupan masyarakat.3 

Luasnya dampak yang diakibatkan dari korupsi, maka diperlukan usaha yang 

keras dalam memberantas tindak pidana korupsi ini. Salah satunya melalui 

pembuktian, karena pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan 

penting dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan pembuktian 

inilah ditentukan nasib pelaku tindak pidana. Tindak pidana korupsi merupakan 

tindak pidana khusus yang diatur dalam Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 

31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun dalam 

beracara di pengadilan tetap berlaku KUHAP. Sesuai dengan Pasal 26 Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

yang menentukan bahwa penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan terhadap tindak pidana korupsi dilakukan berdasarkan hukum acara 

pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini. Artinya 

berdasarkan bunyi pasal tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa selama 

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tidak menentukan lain, maka segala 

ketentuan hukum acara pidana yang terdapat dalam KUHAP berlaku bagi proses 

peradilan tindak pidana korupsi, mulai dari proses penyidikan, penuntutan dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan termasuk pembuktian.  

Kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi, disamping tetap menggunakan 

KUHAP dalam bidang atau hal tertentu berlaku ketentuan khusus sesuai yang 

                                                           
3Evi Hartanti. 2005. Tindak Pidana Korupsi. Bandung : PT. Sinar Grafika, Hal. 2 
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ditentukan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, seperti mengenai 

sistem pembebanan pembuktian Tindak Pidana Korupsi yang menganut 

pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang.  

Alat bukti yang digunakan dalam pembuktian di sidang pengadilan sesuai dengan 

ketentuan Pasal 184 KUHAP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, 

petunjuk, keterangan terdakwa. Aturan tersebut berlaku untuk perkara korupsi, 

hanya saja khusus untuk alat bukti petunjuk dapat diperoleh dari alat bukti lain 

yang berupa informasi elektronik, ataupun dari dokumen rekaman data atau 

informasi sesuai Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memiliki kedudukan 

sebagai auditor internal pemerintah yang memperoleh amanah dalam hal lembaga 

yang berwenang memeriksa dan mengevaluasi kegiatan pengadaan barang dan 

jasa pemerintah. 

Korupsi paling banyak ditemukan dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. 

Salah satunya karena jumlah anggaran untuk pengadaan barang dan jasa memang 

selalu besar setiap tahunnya, yakni sekitar 10% dari anggaran pengadaan barang 

dan jasa itu setiap tahunnya selalu rawan, audit yang dilakukan Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang temuannya terdapat 

indikasi merugikan negara. Apabila hal tersebut sudah memenuhi salah satu unsur 

korupsi dimana perbuatan tersebut terdapat unsur melawan hukum dan unsur 

merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Lalu mencari apakah 

pada perbuatan tersebut terdapat unsur sebagaimana disebutkan sebelumnya. 
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Kepolisian selalu menindaklanjuti laporan hasil audit investigasi Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kasus korupsi menjadi 

prioritas pengusutan kepolisian, jika ditemukan alat bukti maka akan segera 

diproses.   

Hasil audit investigasi dalam tindak pidana korupsi sebenarnya bukan merupakan 

domain Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Kewenangan 

audit investigatif secara atributif ada pada BPK sebagaimana dalam Undang-

Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, Undang-Undang No. 

15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan 

Negara, dan juga Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa 

Keuangan. 

Undang-Undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara diatur mengenai kewenangan Badan 

Pemeriksa Keuangan Negara yang dapat melaksanakan audit Investigasi guna 

mengungkap adanya indikasi kerugian negara/daerah dan/atau unsur pidana, dan 

apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana maka Badan Pemeriksa 

Keuangan harus segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang. 

Peranan Polri sendiri sebagai penyidik pada tindak pidana korupsi selain bertugas 

menyelidiki adanya perbuatan koruptor oleh oknum-oknum tertentu dibantu oleh 

auditor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dimana hasil 

audit investigasi yang dilakukan oleh auditor Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) juga berfungsi sebagai alat bukti bagi penyidik Polri, yang 

berupa surat-surat yang menjelaskan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana 
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korupsi. Selain hasil audit yang dapat dijadikan sebagai alat bukti surat, auditor 

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pun juga dapat diminta 

keterangannya untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti keterangan  ahli. 

Putusan Mahkamah Konstitusi No.25/PUU-XIV/2016 yang menyatakan bahwa 

kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana 

Korupsi di hapuskan karena menumbulkan ketidak pastian hukum dan 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28G ayat (1). Selain itu, 

menurut Mahkamah kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-

Undang Tindak Pidana Korupsi juga bertentanga dengan prinsip perumusan 

tindak pidana yang harus memenuhi perinsip hukum harus tertulis (lex scripta), 

harus ditafsirkan seperti yang di baca (lex stricta), dan tidak multitafsir (lex certa), 

oleh karenannya bertentangan dengan perinsip negara hukum sebagaimana 

ditentukan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Dengan demikian, tindak pidana 

korupsi menurut Pasal tersebut harus memenuhi adanya kerugian negara atau 

perekonomian negara yang benar-benar nyata (actual loss) bukan hanya dapat 

menimbulkan kerugian negara atau potential loss. Untuk menghitung kerugian 

negara tersebut sesuai dengan penjelasan Pasal 32 ayat (1) yang dimaksud dengan 

“secara nyata telah ada kerugian keuangan negara” adalah kerugian yang sudah 

dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau 

akuntan publik yang ditunjuk. Kerugian negara yang jumlah kerugiannya dihitung 

oleh instansi yang berwenang yaitu di lakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan 

(BPK) dan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP).  
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Pada Bagian A, Angka 6 SEMA No,4 Tahun 2016 menyebutkan bahwa Instansi 

yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah 

Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan 

instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ 

Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan 

pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang 

menyatakan atau men-declare adanya kerugian keuangan Negara. Dalam hal 

tertentu Hakim berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian 

Negara dan besarnya kerugian Negara, yang berarti Badan Pemeriksa Keuangan 

yang berhak menghitung kerugian Negara secara men-declare, dan dalam hal 

tertentu Hakim dapat menilai adanya kerugian Negara besarnya kerugian Negara 

berdasarkan fakta di persidangan. 

Berdasarkan uraian diatas memberikan gambaran bahwa kewenangan audit 

investigatif secara atributif ada pada BPK sebagai mana dalam Undang-Undang 

No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 

2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, 

dan juga Undang-Undang No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksaan 

Keuangan. Hal inilah yang melatarbelakangi penulisan judul sekripsi yaitu 

“Analisi Kekuatan pembuktian keterangan saksi ahli dan alat bukti surat dari 

Lembaga yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara dalam perkara Tindak 

Pidana Korupsi” 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

  

1. Permasalahan 

Berdasarkan uraian latar belakang dan memperhatikan pokok-pokok pikiran di 

atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah: 

a. Bagaimanakah kekuatan pembuktian keterangaan ahli dan surat dari 

Instansi yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara dalam kasus 

tindak pidana korupsi? 

b. Apakah faktor-faktor penghambat dalam pembuktian menggunakan alat 

bukti keterangan ahli dan surat dari Instansi yang Berwenang Menghitung 

Kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi? 

 

2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup penelitian ini termasuk ke dalam kajian Ilmu Hukum Pidana dan 

dibatasi pada kekuatan pembuktian menngunakan alat bukti keterangan ahli dan 

surat dariInstansi yang Berwenang Menghitung Kerugian Negaradalam kasus 

Tindak Pidana Korupsi, pembuktian berasarkan KUHAP, keteranga saksi ahli dan 

surat dari Instansi yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara, dan faktor-

faktor yang menghambat pembuktian mengunakan alat bukti keterangan ahli dan 

surat dari Instansi yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara dalam kasus 

Tindak Pidana Korupsi. Adapun lokasi Penelitian ini dilakukan di Kejaksaan 

Tinggi Lampung, dan  Pengadilan Tinggi Tanjungkarang. 
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C. Tujuan dan Kegunaan Penulisan  

1. Tujuan Penelittian  

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang hendak dicapai dalam 

penulisan ini adalah sebagai berikut:  

a. Untuk mengetahui kekuatan pembuktian keterangaan ahli dan surat dari 

Instansi yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara dalam kasus tindak 

pidana korupsi. 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam menggunakan alat bukti 

keterangan ahli dan surat dari Instansi yang Berwenang Menghitung 

Kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi. 

2. Kegunaan Penelitian  

Hasil penulisan ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis dan praktis 

sebagai berikut :  

a. Secara Teoritis  

Bahasan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah kehasanah keilmuan 

terutama dalam bidang hukum yang kelak dapat pengembangan disiplin ilmu 

hukum khususnya disiplin ilmu hukum pidana serta kaitannya dengan tindak 

pidana korupsi. 

b. Secara Praktis  

Bahwa secara praktis penelitian ini di harapkan bermanfaat pada masyarakat 

pada umumnya dan lembaga penegakan hukum di Indonesi dalam perumusan 
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kebijakan penegakan hukum pemberantasan korupsi. Khususnya dalam 

mengkaji pembuktian keterangan ahli dan surat dari Badan Pengawas 

Keuangan dan Pembangunan dalam kasus tindak pidana korupsi. 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi 

dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Setiap 

penelitian akan ada kerangka teoritis yang menjadi kerangka acuan yang bertujuan 

untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh 

peneliti.4 Kerangka teori yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah teori-

teori yang berkaitan dengan kekuatan pembuktian keterangaan saksi ahli dan surat 

dari Instansi yang merwenang menghitung kerugian negara dalam perkara tindak 

pidana korupsi. 

Hukum acara pidana mengenal beberapa macam teori pembuktian yang menjadi 

pegangan bagi hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap di sidang 

pengadilan. Sejalan dengan perkembangan waktu, teori atau sistem pembuktian 

mengalami perkembangan dan perubahan. Demikian pula penerapan sistem 

pembuktian di suatu negara dengan negara lain dapat berbeda. Adapun sistem atau 

teori pembuktian yang dikenal dalam dunia hukum pidana yaitu conviction intime 

atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata, conviction 

                                                           
4 Soerjono Soekanto .Pengantar Penelitian Hukum . UI Press :Jakarta. 1986 .hlm.125   
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rasionnee atau teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas 

tertentu atas alasan yang logis, positif wettelijk bewijstheorie atau teori 

Pembuktian yang hanya berdasarkan kepada alat-alat pembuktian yang disebut 

oleh undang-undang secara positif, dan negatief wettelijk bewijstheorie atau teori 

pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat-alat bukti dalam 

undang-undang secara negatif.5 

Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses di pengadilan, 

karena dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Hukum pidana 

menganut sistem pembuktian Negative wettelijk ada dua hal yang merupakan 

syarat :6 

a. Wettelijk, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh 

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

 

b. Negatif, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh 

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, belum cukup 

untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan 

tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.  
 

Alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan causal 

(sebab akibat). Menurut Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) adalah: 

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya". 

Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dan yang 

ditetapkan undang-undang dan keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu benar-

benar telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Sehingga meskipun 

                                                           
5 Hendar Soetarna, Hukum Pembuktian dalam Acara Pidana, Bandung : Alumni, 2011,  Hlm 11. 
6Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 13.  
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terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan Penuntut Umum, akan tetapi 

hakim pidana tidak meyakini bahwa tindakan pidana itu telah terjadi dan 

dilakukan oleh terdakwa, maka hakim pidana akan membebaskan terdakwa atau 

akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, sistem 

KUHAP menganut sistem Negative Wettelijk, tidak mengizinkan hakim pidana 

untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak ditetapkan 

oleh undang-undang, dalam hal ini yang ditetapkan oleh Pasal 184 KUHAP.7 Alat 

bukti berupa pengetahuan hakim atau keyakinan hakim tidak merupakan alat bukti 

yang ditetapkan oleh KUHAP, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 184 yang 

menyatakan alat bukti yang sah, yaitu :  

a. Keterangan saksi.  

b. Keterangan ahli.  

c. Surat.  

d. Petunjuk.  

e. Keterangan terdakwa. 

Setiap perkara korupsi membutuhkan ahli untuk menghitung kerugian Negara. 

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 

pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28 KUHAP). Dari 

pengertian diatas kualifikasi ahli dapat ditentukan atas dasar latar belakang 

pendidikannya, maupun pekerjaannya. Sehingga ahli dalam memberikan 

kesaksian bertindak atas nama lembaga. Dalam hal ahli memberikan kesaksian 

harus disertai surat penugasan sebagai ahli dari lembaga terkait. 

                                                           
7Ibid, hlm. 14.   
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Perbedaan keterangan saksi dan keterangan ahli yaitu keterangan saksi ialah 

keterangan yang diberikan mengenai hal yang ia alami, ia lihat atau ia dengar 

sendiri, sedangkan keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan atas keahlian 

yang ia miliki, yang memberikan penghargaan atas sesuatu keadaan dengan 

memberikan kesimpulan atau sesuatu pendapat. Keterangan ahli merupakan hal 

yang penting karena merupakan alat bukti yang sah, sehingga akan mempermudah 

bagi hakim dalam melakukan pembuktian dan memperkuat keyakinan. Kekuatan 

alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim 

untuk menggunakannya apabila bertentangan dengan keyakinannya. 

Pengertian dari surat menurut hukum acara pidana tidak secara definitive diatur 

dalam satu pasal khusus, namun dari beberapa pasal dalam KUHAP tetang alat 

bukti surat, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan surat adalah alat 

bukti tertulis yang harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan 

sumpah. Ada bebrapa jenis surat dalam hukum acara pidana, tercantum dalam 

Pasal 187KUHAP, sebagai berikut : 

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang atau dibuat dihadapannya yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat / dialami 

sendiri disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu, 

contoh : Akta Notaries, Akta jual beli oleh PPAT dan Berita acara lelang. 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan perundang-undangan atau surat yang 

dibuat pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang 

menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian 
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sesuatu hal atau sesuatu keadaan,contoh ; BAP, paspor, kartu tanda 

penduduk dll. 

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 

resmi darinya, contoh; visum et revertum. 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain, contoh ; surat-surat dibawah tangan. Selain 

jenis surat yang disebut pada Pasal 187 KUHAP, dikenal 3 (tiga) macam 

surat,sebagai berikut:8 

1. Akta autentik, adalah suatu akte yang dibuat dalam suatu bentuk 

tertentu dan dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang 

berkuasa untuk membuatnya di wilayah yang bersangkutan. 

2. Akta dibawah tangan, yakni akte yang tidak dibuat di hadapan atau 

oleh pejabat umum tetapi dibuat sengaja untuk dijadikan bukti. 

3. Surat biasa, yakni surat yang dibuat bukan untuk dijadikan alat 

bukti. 

Berdasarkan dari rumusan masalah faktor-faktor penghambat dalam menggunakan 

alat bukti keteranga ahli dan surat dari Lembaga yang Berwenang Menghitung 

Kerugian Negara dalam perkara tindak pidana korupsi teori yang digunakan 

adalah teori yang dikemukakan   oleh   Soerjono Soekanto mengenai faktor-faktor 

yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 

 

                                                           
8 Soerjono Soekanto,. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakkan hokum. Rajawali. 1983,  

hlm:34-40. 
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a. Faktor hukumnya sendiri. 

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya 

adalah agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar 

undang-undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam 

kehidupan masyarakat. 

b. Faktor penegak hukum 

Penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Seorang 

yang mempunyai kedudukan tertentu lazimnya dinamakan pemegang peranan 

(role occupant). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau tidak 

berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas.  

c. Faktor sarana atau fasilitas 

Penegakan hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor 

sarana atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga 

manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan 

yang memadai, keuangan yang cukup dan seharusnya.  

d. Faktor masyarakat 

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut 

tertentu maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. 

e. Faktor kebudayaan 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang 

dianggap buruk (sehingga dihindari)  
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Badan pengawas keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP) dalam pemberantasan tindak pidana korupsi memiliki 

peran yang strategis karena bukan hanya sebagai badan pengawas/auditor internal 

pemerintah tetapi diberdayakan pula sebagai lembaga investigasi memalui Nota 

Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-

109/A/JA/09/2007, Kepolisian Negara Republik Indonesia NO.POL: 

B/2718/IX/2007 dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Nomor: KEP-

1093/K/D6/2007 tentang kerjasama dalam penanganan kasus Penyimpangan 

Pengelolan Keuangan Negara yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Termasuk 

Dana Nonbudgeter, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan sebagai 

pendukung utama Kejaksaan dan Kepolisian dalam upaya pemberantasan tindak 

pidana korupsi. 

Untuk menunjang tugasnya BPK RI didukung dengan seperangkat Undang-

Undang di bidang Keuangan Negara, yaitu: Undang-Undang No.17 Tahun 2003 

tentang keuangan negara, Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang 

Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung   Jawab Keuangan Negara, dan Undang-

Undang No.15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus yang mempunyai arti-arti yang berkaitan dengan istilah 
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yang diteliti atau diketahui.9 Berdasarkan definisi tersebut, maka konseptualisasi 

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan 

pedoman tata tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.10 

b. Alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya dengan suatu 

perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat dipergunakan 

sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas 

kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan terdakwa.11 

c. Keterangan ahli dalam Pasal 1 butir 28 KUHP, bahwa keterangan ahli 

adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian 

khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 

pidana guna kepentingan pemeriksaan. Mengenai keterangan ahli ini 

diatur dalam KUHP pada Pasal 184 ayat (1) butir b dan keterangan ahli ini 

merupakan alat bukti tersendiri dalam hukum acara pidana. Keterangan 

ahli di dalam praktek di persidangan dapat diberikan secara langsung 

maksudnya ahli yang bersangkutan secara langsung memberikan 

keterangan dipersidangan atas permintaan hakim atau jaksa penuntut 

umum. 

d. Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan 

untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran 

                                                           
9 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta. 2007, hlm.132.   
10 M.Yahya Harahap. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Pemeriksan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali.Jakarta : Sinar Grafika. 2005.hlm.252   
11 Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, 

Bandung:Mandar Maju, hlm. 11. 
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seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka 

segala sesuatu yang tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun memuat 

tanda-tanda bacaan, akan tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah 

termasuk dalam pengertian alat bukti tertulis atau surat.12 

e. Alat bukti surat dalam Pasal 187 KUHAP menegaskan bahwasanya Surat 

sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas sumpah 

jabatan atau dikuatkan dengan sumpah, adalah: 

1. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh 

pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya, 

yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 

didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan 

alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu. 

2. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-

undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan 

yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan. 

3. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat 

berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu 

keadaan yang diminta secara resmi dari padanya. 

4. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan 

isi dari alat pembuktian yang lain. 

                                                           
12 Sudikno Mertokusumo dalam Hari Sasangka dan Lili Rosita, op.cit., halaman 62   
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f. Tindak Pidana adalah tindakan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, 

dimana larangan itu disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana 

terntentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.13 

g. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum 

melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu 

korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian 

Negara atau setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri 

atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, 

kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan 

yang dapat merugikan keuangan Negara.14 

E. Sistematika Penulisan 

Agar dapat memudahkan pemahaman terhadap penulisan skripsi ini secara 

keseluruhan, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini memuat latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan 

kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini menguraikan tentang pengertian pembuktian, keterangan saksi ahli, 

alat bukti surat , fungsi, tugas dan wewenang Badan Pengawas Keuangan (BPK) 

                                                           
13Bambang Poernomo, Asas-asas Hukum Pidana. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1981), Hlm. 86 
14Ermansjah Djaja, Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Jakarta Timur, 

2010, hlm. 18 
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dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), peranan Badan 

Pengawas Keuangan (BPK) dan Badan pengawas Keuangan dan Pembangunan 

(BPKP) dalam pengungkapan Tindak pidana Korupsi, pengertian Tindak Pidana 

Korupsi, hasil audit sebagai alat bukti surat, dan keterangan saksi ahli dari Badan 

pengawas Keuangan dan Pembangunan dan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) 

dari Badan Pengawas Keuanga (BPK) 

III. METODE PENELITIAN 

Pada bagian ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan 

masalah, sumber dan jenis data,penentuan narasumber, cara pengumpulan data 

dan pengolahan serta analisis data. 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Pada bagian ini berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap 

permasalahan yang ada dalam penulisan skripsi ini dengan studi kepustakaan dan 

studi lapangan. 

V. PENUTUP 

Pada bagian ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian 

dan pembahasan serta berisikan saran-saran penulis yang diberikan berdasarkan 

penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian 

skripsi. 

 



 

 

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Pembuktian dalam Tindak Pidana Korupsi  

Pekerjaan pembuktian adalah pekerjaan yang paling utama di antara proses 

panjang penegakan hukum pidana. Pada pekerjaan inilah dipertaruhkan nasib 

terdakwa dan pada pembuktian inilah titik sentral pertanggungjawaban hakim 

dalam segala bidang, yakni segi intelektual, moral, ketetapan hukum, dan yang 

tidak kalah penting ialah segi pertanggungjawabannya kepada Tuhan Yang Maha 

Esa mengenai amar putusan yang akan diambilnya. Bagaimana amar yang 

ditetapkan oleh hakim, seluruhnya bergantung pada hasil pekerjaan pembuktian 

didalam sidang pengadilan.14 

Kegiatan pembuktian yang dijalankan dalam peradilan, pada dasarnya adalah 

suatu upaya untuk merekonstruksi atau melukiskan kembali suatu peristiwa yang 

sudah berlalu. Hasil kegiatan peradilan akan diperoleh suatu konstruksi peristiwa 

yang terjadi, bentuk sempurna tidaknya atau benar tidaknya rekonstruksi itu 

sepenuhnya bergantung pada pekerjaan pembuktian. Dalam hal merekonstruksi 

peristiwa itu diperlukan alat bukti dan cara penggunaannya sesuai dengan 

ketentuan yang ada tentang pembuktian sesuatu. Atas dasar apa yang diperoleh 

                                                           
14

Adami Chazawi, Hukum Pidana Materiil dan Formil, ( Malang : Bayu Media, 2005), halaman 

398.  
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dari kegiatan itu, maka dibentuklah konstruksi peristiwa yang sudah berlalu yang 

sebisanya sama persis dengan peristiwa yang sebenarnya.15 

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu (objek 

yang dibuktikan) melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara- 

cara tertentu pula untuk menyatakan apa yang dibuktikan itu sebagai terbukti 

ataukah tidak menurut Undang-Undang. Sebagaimana diketahui bahwa proses 

kegiatan pembuktian yang dilaksanakan bersama oleh tiga pihak: hakim, jaksa 

dan terdakwa yang (dapat) didampingi penasihat hukum, segala seginya telah 

ditentukan dan diatur oleh Undang-Undang. Keseluruhan ketentuan hukum yang 

mengatur segala segi tentang pembuktian itulah yang disebut dengan hukum 

pembuktian. Apabila dilihat dari visi letaknya dalam kerangka yuridis aspek 

pembuktian terbilang unik karena dapat diklasifikasikan dalam kelompok hukum 

acara pidana/hukum pidana formal maupun hukum pidana materiil.Apabila dikaji 

lebih mendalam ada polarisasi pemikiran aspek pembuktian dikatagorisasikan ke 

dalam hukum pidana materiil karena dipengaruhi oleh adanya pendekatan dari 

hukum perdata sehingga aspek pembuktian ini masuk dalam katagori hukum 

perdata materiil dan hukum perdata formal ( hukum acara perdata). Akan tetapi 

setelah berlakunya KUHAP aspek pembuktian tampak diatur dalam ketentuan 

Hukum Pidana Formal.16 

Hakikat dan dimensi mengenai pembuktian ini selain beriorientasi kepada 

pengadilan juga dapat berguna dan penting bagi kehidupan sehari-hari maupun 

kepentingan lembaga penelitian, dimana kekhususan peranan pembuktian untuk 

                                                           
15Ibid., halaman 399   
16 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis dan Praktik, ( Bandung : 

Alumni, 2008), halaman 91. 
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pengadilan mempunyai ciri-ciri ialah berkaitan dengan kenyataan yang 

mempunyai arti dibidang hukum pidana, antara lain apakah kelakuan dan hal 

ikhwal yang terjadi itu memenuhi kualifikasi perbuatan pidana atau tidak, 

berkaitan dengan kenyataan yang dapat menjadi perkara pidana, antara lain 

apakah korban yang dibahayakan dan apakah kejadian itu diperbuat oleh manusia 

atau bukan alam, diselenggarakan melalui peraturan hukum pidana, antara lain 

ditentukan yang berwenang memeriksa fakta harus dilakukan oleh Jaksa, Hakim, 

Polisi dan petugas lain menurut tata cara yang diatur dalam Undang-Undang.17 

Sebagai kodifikasi hukum acara pidana, hukum pembuktian umum terdapat di 

dalam KUHAP. Disamping itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau 

sebagai perkecualian dari hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam 

hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus/tertentu yang dibentuk di luar 

kodifikasi, seperti tindak pidana korupsi.18 

Segi-segi hukum pembuktian umum dalam KUHAP, terutama19: 

1. Mengenai alat bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan. objek 

yang harus dibuktikan bersumber pada tindak pidana yang didakwakan. 

Oleh karena itu,tindak pidana yang didakwakan adalah objek pokok apa 

yang harus dibuktikan.Tindak pidana terdiri dari unsur-unsur. Unsur-unsur 

ini, baik perbuatan dan unsur-unsur yang melekat pada perbuatan, unsur 

mengenai diri si pembuat itulah yang harus dibuktikan untuk menyatakan 

terbukti tidaknya tindak pidana  

                                                           
17 Bambang Purnomo dalam Lilik Mulyadi, op.cit., halaman 93   
18 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, ( Bandung : Alumni, 2008), 

halaman 101.   
19Ibid., halaman 102. 
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2. Mengenai kedudukan, fungsi pihak Jaksa Penuntut Umum, Penasehat 

Hukum dan Hakim yang terlibat dalam kegiatan pembuktian. Dari sudut 

pihak mana yang berkewajiban membuktikan, maka disini terdapat sistem 

pembebanan pembuktian  

3. Mengenai nilai atau kekuatan alat-alat bukti dalam pembuktian dan cara 

menilainya  

4. Mengenai cara bagaimana membuktikan dengan menggunakan alat-alat 

bukti tersebut. Dengan kata lain bagaimana alat-alat bukti tersebut 

dipergunakan dalam kegiatan pembuktian.  

5. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus 

dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah 

tidak dan hal apa yang dibuktikan.  

6. Mengenai standar minimal pembuktian sebagai kriteria yang harus 

dipenuhi untuk menarik kesimpulan pembuktian tentang terbukti ataukah 

tidak dan hal apa yang dibuktikan.  

Pembuktian merupakan masalah yang sangat penting dalam proses di pengadilan, 

karena dapat menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Hukum pidana 

menganut sistem pembuktian Negative wettelijk ada dua hal yang merupakan 

syarat :20 

a. Wettelijk, oleh karena alat-alat bukti yang sah dan yang ditetapkan oleh 

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.  

                                                           
20Martiman Prodjohamidjojo, 1984, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana, Jakarta: Pradnya Paramitha, hlm. 13.  
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b. Negatif, oleh karena dengan alat-alat bukti yang sah dan ditetapkan oleh 

Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, belum cukup 

untuk memaksa hakim pidana menganggap bukti sudah diberikan, akan 

tetapi masih dibutuhkan adanya keyakinan hakim.  

Antara alat-alat bukti dengan keyakinan hakim diharuskan adanya hubungan 

causal (sebab akibat). Menurut Pasal 183 Kitab Undang- Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) adalah: 

"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa 

terdakwalah yang bersalah melakukannya". 

Di dalam Pasal 183 KUHAP mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah dan 

yang ditetapkan undang-undang dan keyakinan hakim, bahwa tindak pidana itu 

benar-benar telah terjadi dan terdakwalah yang melakukannya. Sehingga 

meskipun terdapat empat, lima atau enam saksi yang diajukan Penuntut Umum, 

akan tetapi hakim pidana tidak meyakini bahwa tindakan pidana itu telah terjadi 

dan dilakukan oleh terdakwa, maka hakim pidana akan membebaskan terdakwa 

atau akan melepaskan terdakwa dari segala tuntutan hukum. Oleh karena itu, 

sistem KUHAP menganut sistem Negative Wettelijk, tidak mengizinkan hakim 

pidana untuk menggunakan atau menerapkan alat-alat bukti lain yang tidak 

ditetapkan oleh undang-undang, dalam hal ini yang ditetapkan oleh Pasal 184 

KUHAP.21 Alat bukti berupa pengetahuan hakim atau keyakinan hakim tidak 

merupakan alat bukti yang ditetapkan oleh KUHAP, hal ini dapat dilihat dalam 

Pasal 184 yang menyatakan alat bukti yang sah, yaitu :  

                                                           
21Ibid, hlm. 14.   
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a. Keterangan saksi.  

b. Keterangan ahli.  

c. Surat.  

d. Petunjuk.  

e. Keterangan terdakwa. 

Maksud dilakukannya kegiatan pembuktian sebagaimana diatur dalam Pasal 183 

KUHAP adalah untuk menjatuhkan atau mengambil putusan in casu menarik 

amar putusan oleh majelis hakim. Pembuktian dilakukan terlebih dahulu dalam 

usaha mencapai derajat keadilan dan kepastian hukum yang setinggi-tingginya 

dalam putusan hakim. Sehigga pembuktian tidak hanya ditujukan untuk 

menjatuhkan pidana saja berdasarkan syarat minimal dua alat bukti yang harus 

dipenuhi dalam hal pembuktian untuk menjatuhkan pidana.22 

1. Keterangan Saksi Ahli 

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan seseorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 

pidana guna kepentingan pemeriksaan (Pasal 1 angka 28). Berdasarkan pasal ini 

bahwa ada 2 syarat dari keterangan ahli, ialah : 

a. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang 

masuk dalam ruang lingkup keahliannya. 

b. Bahwa yang diterangkan mengenai keahlian itu adalah berhubungan erat 

dengan perkara pidana yang diperiksa. 

                                                           
22 Adhami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, Bandung : Alumni, 2008,  Hlm 

31 
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Seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, 

didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau 

dibidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang 

diperiksa. Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya 

atau pengetahuannya sebagaimana keterangan saksi. 

Syarat umum dari kekuatan alat bukti termasuk keterangan saksi dan keterangan 

ahli yaitu: 

1) Harus didukung dan bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat dari alat 

bukti lain. Sesuai dengan ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat 2, maka 

satu-satunya alat bukti keterangan ahli tidaklah dapat digunakan sebagai 

dasar untuk membentuk keyakinan hakim. Kekuatan bukti keterangan ahli 

bukanlah sebagai tambahan bukti seperti saksi yang tidak disumpah 

sebagaimana saksi keluarga menurut Pasal 185 ayat 7 atau saksi anak dan 

saksi yang sakit ingatan.  

2) Keterangan ahli harus di atas sumpah sama dengan alat bukti keterangan 

saksi (Pasal 160 ayat 4 jo 179 ayat 2). Keterangan ahli yang diberikan 

dimuka sidang tetap wajib disumpah, walaupun seorang ahli telah 

disumpah ketika ahli akan memberikan keterangan di tingkat penyidikan 

berdasarkan pasal 120 ayat 2.  

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi yang mana keterangan ahli 

secara lisan di muka sidang maupun keterangan ahli secara tertulis di luar sidang. 

Keterangan ahli yang tertulis ini dituangkan dalam surat yang menjadi alat bukti 
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surat, seperti apa yang disebut visum et repertum (VER) yang diberikan pada 

tingkat penyidikan atas permintaan penyidik (Pasal 187 huruf c). 

2. Alat Bukti Surat 

Surat adalah segala sesuatu yang memuat tanda bacaan yang dimaksudkan untuk 

mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan 

dipergunakan sebagai pembuktian. Dengan demikian maka segala sesuatu yang 

tidak memuat tanda bacaan, atau meskipun memuat tanda-tanda bacaan, akan 

tetapi tidak mengandung buah pikiran, tidaklah termasuk dalam pengertian alat 

bukti tertulis atau surat.23 

KUHAP sedikit sekali mengatur tentang alat bukti surat. Hanya dua pasal, yakni 

Pasal 184 dan secara khusus Pasal 187. HIR juga demikian, secara khusus diatur 

dalam tiga pasal saja, yakni Pasal 304,305, dan 306. Walaupun hanya tiga Pasal 

yang isinya hampir sama dengan Pasal 187 KUHAP, dalam Pasal 304 HIR, 

disebutkan bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti surat pada 

umumnya dan surat-surat resmi dalam hukum acara perdata harus diturut dalam 

hukum acara pidana. Dengan demikian, mengenai surat-surat pada umumnya 

(maksudnya dibawah tangan) dan surat- surat resmi (akta otentik) mengenai nilai 

pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara perdata. 

Aspek fundamental surat sebagai alat bukti diatur pada Pasal 184 ayat 1 huruf c 

KUHAP. Kemudian secara substansial tentang bukti surat ini ditentukan oleh 

Pasal 187 KUHAP yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut surat 

                                                           
23Hari Sasangka dan Lily Rosita. 2003. Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, 

Bandung:Mandar Maju, hlm 62.   
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sebagaimana tersebut pada Pasal 184 ayat 1 huruf c, dibuat atas sumpah jabatan 

atau dikuatkan dengan sumpah, adalah berita acara dan surat lain dalam bentuk 

resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat 

dihadapannya, yang semua keterangan tentang kejadian atau keadaan yang 

didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas 

dan tegas tentang keterangan itu; Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang 

termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang 

diperuntukan bagi pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; Surat keterangan 

dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai 

sesuatu atau suatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya; Surat lain 

yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian 

yang lain.24 

Menurut Pasal 187 surat yang dapat dipergunakan sebagai alat bukti . Tiga surat 

yang harus dibuat di atas sumpah atau dikuatkan dengan sumpah ( Pasal 187 huruf 

a,b,dan c), sedangkan surat yang keempat adalah surat di bawah tangan ( Pasal 

187 huruf d). Tiga jenis surat yang dibuat di atas sumpah atau dikuatkan dengan 

sumpah tersebut adalah : 

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat 

umum yang berwenang atau yang dibuat dihadapannya, yang memuat 

keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau 

                                                           
24 Lilik Mulyadi, op.cit., halaman 237   



32 
 

 

dialami sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang 

keterangannya itu; 

b. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau 

surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata 

laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukan bagi 

pembuktian sesuatu hal atau suatu keadaan; 

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta 

secara resmi daripadanya; 

d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari 

alat pembuktian yang lain25. 

Adapun surat yang dimaksud huruf a adalah surat mengandung unsur-unsur yaitu 

dibuat diatas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah pejabat yang 

membuatnya, dibuat oleh pejabat umum atau dibuat dihadapannya, surat dalam 

bentuk resmi, isi suratnya adalah keterangan mengenai kejadian atau keadaan 

yang didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, yang disertai alasan yang 

jelas dan tegas dari keterangan dalam surat itu26 

Apabila ditinjau dari segi formal alat bukti surat resmi (otentik) yang berbentuk 

surat yang dikeluarkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang adalah alat bukti 

yang sah dan bernilai sempurna, namun nilai kesempurnaannya pada alat bukti 

surat yang bersangkutan tidak mendukung untuk berdiri sendiri. Bagaimanapun 

                                                           
25 Lilik Mulyadi, Bunga Rampai Hukum Pidana Perspektif, Teoritis, Praktik, ( Bandung: Alumni, 

2008), halaman  91. 
26 Adami Chazawi, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi, ( Bandung : Alumni, 2008),  hlm 

70. 
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sifat kesempurnaan formal yang melekat pada dirinya, alat bukti surat tetap tidak 

cukup sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Ia harus tetap memerlukan 

dukungan dari alat bukti lain. Berarti sifat kesempurnaan formilnya, harus tunduk 

pada asas batas minimum pembuktian yang ditentukan dalam pasal 183 

KUHAP27. 

B. Tugas, Fungsi dan Wewenang Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan 

Dengan diterbitkan keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tanggal 30 Mei 

1983 maka Direktorat Jendral Pengawasan Keuangan Negara (DJPKN) 

ditransformasikan menjadi BPKP, sebuah Lembaga Pemerintah Non Departemen 

(LPND) yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden. 

Salah satu pertimbangan dikeluarkannya Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 

1983 tentang BPKP adalah diperlukannya badan atau lembaga pengawasan yang 

dapat melaksanakan fungsinya secara leluasa tanpa mengalami kemungkinan 

hambatan dari unit organisasi pemerintah yang menjadi obyek pemeriksaannya. 

Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 1983 tersebut menunjukan bahwa 

Pemerintah telah meletakan struktur organisasi BPKP sesuai dengan proporsinya 

dalam konstelasi lembaga-lembaga Pemerintah yang ada. BPKP dengan 

kedudukanya yang terlepas dari semua departeman atau lembaga sudah barang 

tentu dapat melaksanakan fungsinya secara lebih baik dan obyektif. 

 

Tahun 2001 dikeluarkan Keputusan Presiden Nomor 103 tentang Kedudukan, 

Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga 

                                                           
27 M. Yahya Harahap dalam Hari Sasangka dan Lili Rosita, op.cit., halaman 74   
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Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah,terakhir 

dengan Peraturan Presiden No 64 tahun 2005. Dalam Pasal 52 disebutkan, BPKP 

mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan 

keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 

Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Tugas dan 

fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 tahun 

2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 

beserta perubahannya. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP memiliki unit 

mandiri yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-

286/K/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Kepala BPKP Nomor 1 tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan 

BPKP Provinsi Lampung, bahwa Perwakilan BPKP Provinsi Lampung bertugas: 

a. Melaksanakan pengawasan intern terhadap akuntabilitas keuangan negara 

dan/atau daerah atas kegiatan yang bersifat lintas sektoral; 

b. Melaksanakan kegiatan pengawasan kebendaharaan umum negara; 

c. Melaksanakan kegiatan lain berdasarkan penugasan dari Presiden dan atau 

permintaan Kepala Daerah; 

d. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern 

Pemerintah (SPIP) pada wilayah kerjanya; dan 
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e. Melaksanakan penyelenggaraan dan pelaksanaan fungsi lain di bidang 

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Untuk  melaksanakan tugas tersebut, Perwakilan BPKP menyelenggarakan fungsi: 

a. Pemberian asistensi penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah dan 

laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah; 

b. Pemberian asistensi terhadap pengelolaan keuangan negara/daerah, 

BUMN / BUMD dan kinerja Instansi Pemerintah Pusat / Daerah / BUMN / 

BUMD; 

c. Pengawasan terhadap BUMN, badan-badan lain yang didalamnya terdapat 

kepentingan pemerintah, dan BUMD atas permintaan pemangku 

kepentingan, serta kontraktor bagi hasil dan kontrak kerjasama dan 

pinjaman/bantuan luar negeri yang diterima pemerintah pusat, sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. Evaluasi terhadap pelaksanaan tata kelola dan laporan akuntabilitas kinerja 

pada BUMN, badan badan lain yang didalamnya terdapat kepentingan 

pemerintah, dan badan usaha milik daerah atas permintaan pemangku 

kepentingan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. Pelaksanaan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan 

lainnya terhadap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

akuntabilitas penerimaan negara/daerah dan akuntabilitas pengeluaran 

keuangan negara/daerah serta pembangunan nasional dan/atau kegiatan 

lain yang seluruh atau sebagian keuangannya dibiayai oleh anggaran 
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negara/daerah dan/atau subsidi termasuk badan usaha dan badan lainnya 

yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan atau kepentingan lain 

dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah serta akuntabilitas 

pembiayaan keuangan negara/daerah; 

f. Pengawasan intern terhadap perencanaan dan pelaksanaan pemanfaatan 

aset negara/daerah; 

g. Pemberian konsultansi terkait dengan manajemen risiko, pengendalian 

intern, dan tata kelola terhadap instansi/badan usaha/badan lainnya dan 

program kebijakan pemerintah yang strategis; 

h. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan program dan/atau 

kegiatan yang dapat menghambat kelancaran pembangunan, audit atas 

penyesuaian harga, audit klaim, audit investigatif terhadap kasus-kasus 

penyimpangan yang berindikasi merugikan keuangan negara/daerah, audit 

perhitungan kerugian keuangan negara/daerah, pemberian keterangan ahli, 

dan upaya pencegahan korupsi; 

i. Pengoordinasian dan sinergi penyelenggaran pengawasan intern terhadap 

akuntabilitas keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional 

bersama-sama dengan aparat pengawasan intern pemerintah lainnya; 

j. Pelaksanaan sosialisasi, pembimbingan dan konsultansi penyelenggaraan 

sistem pengendalian intern kepada instansi pemerintah pusat, pemerintah 

daerah, dan badan-badan yang didalamnya terdapat kepentingan keuangan 

atau kepentingan lain dari Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah; 

k. Pelaksanaan kegiatan pengawasan berdasarkan penguasaan Pemerintah 

Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sesuai Peraturan Perundang-undangan; 
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l. Pembinaan kapabilitas pengawasan intern pemerintah; 

m. Pengolahan data dan informasi hasil pengawasan atas penyelenggaraan 

akuntabilitas keuangan negara Kementerian/Lembaga dan Pemerintah 

Daerah; dan 

n. Pelaksanaan dan Pelayanan administrasi Perwakilan BPKP. 

Untuk  menyelenggarakan fungsinya, BPKP mempunyai kewenangan: 

1. Penyusunan rencana nasional secara makro di bidang pengawasan 

keuangan dan pembangunan; 

2. Perumusan kebijakan di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan 

untuk mendukung pembangunan secara makro; 

3. Penetapan sistem informasi di bidang pengawasan keuangan dan 

pembangunan; 

4. Pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan otonomi daerah yang 

meliputi pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi 

di bidang pengawasan keuangan dan pembangunan; 

5. Penetapan persyaratan akreditasi lembaga pendidikan dan sertifikasi 

tenaga profesional/ahli serta persyaratan jabatan di bidang pengawasan 

keuangan dan pembangunan; 

6. Kewenangan lain yang melekat dan telah dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: 

a. Memasuki semua kantor, bengkel, gudang, bangunan, tempat-

tempat penimbunan dan sebagainya. 
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b. Meneliti semua catatan, data elektronik, dokumen, buku 

perhitungan, surat-surat bukti, notulen rapat 

direksi/komisaris/panitia dan sejenisnya, hasil survey laporan-

laporan pengelolaan, dan surat-surat lainnya yang di perlukan 

dalam pengawasan; 

c. Melakukan pengawasan kas, surat-surat berharga, gudang 

persediaan, dan lain-lainnya; 

d. Meminta keterangan tentang tindak lanjut hasil pengawasan baik 

hasil pengawasan BPKP sendiri, maupun hasil pengawasan 

lembaga pengawasan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

C. Peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dalam 

Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi. 

Badan Pegawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) adalah lembaga 

pemerintah non departemen yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Presiden dan Wakil Presiden. Tugas utama BPKP adalah 

membantu Presiden dan Wakil Presiden mengawasi pengelolaan dan 

pertanggungjawaban keuangan negara dan pembangunan agar sesuai dengan 

ketentuan perundang-undangan yang berlaku sekaligus memberikan masukan bagi 

pembuatan kebijakan yang terkait dengan itu.28 

Sesuai dengan Pasal 2 dan 3 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 192 

Tahun 2014 Tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 

                                                           
28Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, 2007: hlm 1 
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BPKP mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang 

pengawasan keuangan negara/daerah dan pembangunan nasional. Tugas dan 

fungsi BPKP terakhir diatur berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 192 Tahun 

2014 tentang BPKP menggantikan Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 

beserta perubahannya. Dalam melaksanakan tugasnya BPKP memiliki unit 

mandiri yang dituangkan dalam Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-06.00.00-

286/K/2001 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan 

Kepala BPKP Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Perwakilan BPKP Provinsi Lampung, bahwa Perwakilan BPKP. 

Kemudian berasarkan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2004 tentang 

perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001, dalam Pasal 52 

disebutkan, BPKP memiliki tugas melaksanakan tugas pemerintah dibidang 

pengawasan keuangan dan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Kewenangan BPKP tidak sampai disitu saja, 

BPKP juga dapat melakukan audit investigasi untuk membongkar kasus-kasus 

yang terkait dengan penyalahgunaan wewenang yang mengakibatkan kerugian 

negara atau menguntungkan sebagian orang. Bila ada indikasi terjadinya Tindak 

Pidana Korupsi maka acuan yang digunakan BPKP dalam melakukan audit 

investigasi adalah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tidak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan  Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001. 

Berdasarkan fungsi dan wewenangnya , disini terlihat bahwa peran BPKP dalam 

upaya pemberantasan korupsi dapat dijadikan modal dasar yang kuat dalam 
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memerangi kejahatan korupsi yang sudah mewabah di negeri ini. Saat ini BPKP 

boleh dibilang adalah lembaga pemerintah yang paling canggih dalam fungsi 

pengawasan di lingkungan pemerintah. Bagaimana tidak, didukung dengan tata 

kerja organisasi yang sudah cukup mapan dalam perencanaan, penugasan dan 

pertanggungjawaban. Tidak cuma itu, BPKP juga memiliki kapasitas besar dalam 

hal audit investigasi yang kiranya dapat di andalkan untuk melacak berbagai 

penyimpangan dan kebocoran dalam pengelolaan keuangan negara. 

Berdasarkan kapsitas yang dimiliki, BPKP berperan khususnya dalam 

pengungkapan tindak pidana korupsi sebagai berikut: 

a. BPKP berperan sebagai internal auditor pmerintah dengan tugas 

memanfaatkan hasil kerja Inspektorat Jendaral (ITJEN), Badan Pengawasan 

Daerah (BAWASDA), dan aparat pengawasan pemerintah lainnya. Kemudian 

mengolah temuan dan rekomendasi serta memantau pelaksanaan tindak 

lanjutnya. Hal ini memungkinkan BPKP dapat melakukan pemeriksaan secara 

langsung, jika dipandang perlu. Dengan demikian BPK dapat menjadi mitra 

kerja dan memberikan dukungan kepada BPKP. 

b. BPKP sebagai Analis Kebijakan dengan memanfaatkan hasil pemeriksaan 

aparat pengawasan lainnya sebagai bahan analisis kebijakan publik. Kemudian 

memberikan rekomendasi perbaikan atas berbagai kebijakan publik. 

c. Sebagai lembaga investigasi, yaitu menjadi Pendukung utama bagi Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan, dan Kepolisian Republik Indonesia dalam 

upaya pemberantasan Korupsi. 
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Dua peran terhadap pertama di atas dapat diposisikan BPKP memaikan peran 

strategis pemberantasan korupsi di tingkat pencegahan. Sedangkan peran ketiga 

lebih diberdayagunakan untuk peran penyelidikan dan penyidikan tindak pidana 

korupsi. Peran-peran ini tentu saja harus didukung dengan langkah-langkah 

pembenahan terhadap BPKP sendiri. Salah satu langkah penting yang harus 

dilakukan adalah menegaskan dasar hukum bagi BPKP agar tidak rentan setiap 

terjadi pergantian pemerintah. Karena seperti diketahui selama ini BPKP memiliki 

peran dan kewenangan yang sangat bergantung pada “selera” dan kebutuhan 

Presiden yang berkuasa. 

BPKP adalah internal auditor pemerintah, yang menekankan kinerja pada tiga hal 

besar, governance, risk magement, dan internal control. Hal ini menjelaskan 

bahwa BPKP adalah forensic accountant (fraud auditor). Forensic auditing 

mengandalkan pada pengetahuan akutansi dan auditing yang dibantu dengan 

kemampuan melakukan penyidikan. Forensik accoutan (fraud auditor) dibekali 

dengan penengetahuan audit yang dalam termasuk akutansi. Orang yang ahli 

adalah orang yang dengan keterampilannya mengerjakan suatu pekerjaan dengan 

mudah, cepat, menggunakan intuisinya, dan sangat jarang melakuan kesalahan. 

Bidang auditing, beberapa peneliti menyamakan keahlian audit dengan 

pengalaman audit, dan beberapa peneliti lain menggunakan pengalaman ini 

sebagai variabel pendukung keahlian. Keahlian audit adalah pengetahuan dan 

keahlian prosedural yang luas yang ditunjukan dalam pengalaman audit. 

Lima kategori atribut personal yang ahli, yaitu:  
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a. Komponen pengetahuan. 

b. Ciri-ciri psikologis. 

c. Kemampuan berfikir. 

d. Stategi penentuan keputusan. 

e. Analisis tugas. 

Pertama, komponen pengetahuan (knowledge component). Komponen 

pengetahuan terhadap fakta-fakta, prosedur-prosedur dan pengalaman. Kedua, 

ciri-ciri psikologis (psichological traits). Atribut ini merupakan lahiriah seseorang 

yang memiliki hal-hal personal dari seseorang, yang meliputi kemampuan dalam 

berkomunikasi, kreatifitas, dapat bekerja sama dengan orang lain, dan 

kepercayaan terhadap keahlian. Ketiga, kemampuan berfikir (cognitive abilities). 

Atribut ini merupakan kemampuan dalam mengakumulasikan dan mengolah 

informasi. Salah satu contoh dari kemampuan berpikir adalah kemampuan untuk 

beradaptasi pada situasi yang baru dan ambiguous yaitu memberikan perhatian 

terhadap fakta yang relevan serta kemampuan untuk mengabaikan fakta yang 

tidak relevan yang dapat secara efektif digunakan untuk menghindari tekanan. 

Keempat, stategi penentuan keputusan (decision strategies). Strategi penentuan 

keputusan baik formal maupun informal akan membantu membuat keputusan 

yang sistematis dan membantu keahlian dalam mengatasi keterbatasan manusia. 

Kelima, analisis tugas (task analysis). Analisis tugas dipengaruhi oleh 

kompleksitas tugas. 

Seorang anggota BPKP juga harus memenuhi keahlian teknis (Technical Skill). 

Keahlian teknis merupakan kemampuan mendasar seorang auditor berupa 
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pengetahuan prosedural dan kemampuan klerikal lainnya dalam lingkup akuntansi 

secara umum dan auditing. Keahlian mencakup tiga bentuk yaitu:  

a. Pengetahuan akuntansi dan auditing, 

b. Pengetahuan subspesial (derifative contract), 

c. Pengetahuan bisnis secara umum. 

Yang termasuk dalam keahlian teknis adalah: 

a. Komponen pengetahuan dengan faktor-faktornya yang meliputi pengetahuan 

umum dan khusus, berpengalaman, mendapat informasi yang cukup relevan, 

selalu berusaha untuk tahu dan mempunyai visi. 

b. Analisis tugas yang mencakup ketelitian, tegas, profesional dalam tugas, 

keterampilan teknis, menggunakan metode analisi, kecermatan, loyalitas, dan 

idealisme. 

Seorang auditor BPKP dalam memainkan peranannya selain memiliki keahlian 

teknis juga harus memiliki keahlian non teknis. Keahlian non teknis merupakan 

kemampuan dari dalam diri seorang auditor yang banyak dipengaruhi oleh faktor-

faktor personal dan pengalaman. Keahlian non teknis mencakup: 

a. Ciri-ciri psikologi yang mencakup rasa percaya diri, tanggung jawab, 

ketekunan, ulet dan enerjik, cerdik dan kreatif, adaptasi, kejujuran, dan 

kecekatan. 

b. Kemapuan berpikir yang analitis dan logis, cerdas, tanggap dan berusaha 

untuk menyelesaikan masalah, berpikir cepat dan terperinci. 
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c. Strategi penentuan keputusan yang mencakup independen, objektif dan 

memiliki integritas. Kemampuan atau keahlian non teknis juga mencakup 

kemampuan interpersonal yang meliputi kemampuan berkomunikasi, 

kepemimpinan, dan dapat bekerjasama serta kemampuan relasional. 

Strategi BPKP dalam pemberantasn korupsi ada tiga strategi yang diterapkan 

yaitu: 

a. Pendekatan preventif, yaitu strategi yang diupayakan untuk mencegah, 

menangkal, dan mendeteksi kejadian korupsi, antara lain: 

1) Mengembangkan lingkungan pengendalian yang kondusif. 

2) Mengembangkan kajian resiko (risk assesment). 

3) Mengembangkan aktivitas pengendalian (fraud control plan). 

4) Melaporkan kejadian tindak pidana korupsi. 

5) Mendidik dan melatih pegawai. 

6) Mendorong dan memelihara standar perilaku yang tinggi. 

7) Melaporkan kegiatan pengendalian atas kecurangan (fraud). 

8) Mengembangkan aktivitas pengawasan yang tepat. 

9) Kemitraan dengan instansi penyidik dan instansi pengawasan lainnya. 

b. Pendekatan investigatif, yaitu strategi yang dilakukan dalam mengungkap 

kasus tindak pidana korupsi yang sudah terjadi, antara lain: 

1) Pengembangan saluran pelaporan/pengaduan. 

2) Pengembagan keahlian investigasi bagi pegawai organisasi. 

3) Pelaksanaan audit investigasi. 
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4) Pelaksanaan tugas pembantuan kepada penyidik (Kejaksaan dan Polri), 

termasuk dengan KPK. 

5) Pengembangan statistik investigasi. 

6) Penerapan sistem berbasis teknologi. 

c. Pendekatan edukatif, yaitu strategi untuk meningkatkan kepedulian 

masyarakat agar berperan dalam menyelesaikan permasalahan korupsi atau 

untuk menumbuhkan kepedulian masyarakat terhadap tindak pidana korupsi di 

lingkungannya, antara lain: 

1) Melakukan sosialiasi kepada masyarakat umum melalui media cetak dan 

media elektronik. 

2) Melakukan sosialiasi kepada pengambilan keputusan dan profesional 

meliputi politisi, anggota parlemen, PNS, penegak hukum, akademisi, dan 

media cetak. 

3) Melakukan organisasi dengan generasi muda, meliputi pelajar, mahasiswa 

dan organisasi kepemudaan.  

D. Pengertian Tindak Pidana Korupsi 

Pada mulanya pemahaman korupsi mulai berkembang di barat (permulaan abad 

ke- 19, yaitu setelah adanya revolusi Perancis, Inggris dan Amerika) ketika 

prinsip pemisahan keuangan umum/negara dan keuangan pribadi mulai 

diterapkan.29 

                                                           
29Arya Maheka, Mengenali & Memberantas Korupsi, Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. 

2006, hlm 13 
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Dalam segi semantik korupsi berasal dari bahasa Inggris yaitu corrupt, yang 

berasal dari perpaduan dua kata dalam bahasa latin yaitu com yang berarti 

bersama-sama dan rumpere yang berarti pecah atau jebol. Dari bahasa latin itulah 

turun keberbagai bahasa Eropa seperti Belanda yaitu corruptie atau korruptie. 

Dari bahasa Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia yaitu korupsi. 

Istilah korupsi juga bisa dinyatakan  sebagai suatu perbuatan tidak jujur atau 

penyelewengan yang dilakukan karena adanya suatu pemberian. Dalam 

prakteknya, korupsi lebih dikenal sebagai menerima uang yang ada hubungannya 

dengan jabatan tanpa ada catatan administrasinya.30 

Secara hukum pengertian korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak 

pidana korupsi. Masih banyak lagi pengertian-pengertian lain tentang korupsi baik 

menurut pakar atau lembaga yang kompeten. Untuk pembahasan dalam skripsi ini 

pengertian korupsi lebih ditekankan pada perbuatan yang merugikan kepentingan 

publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi atau golongan. Korupsi 

memuat prilaku mereka yang bekerja di sektor publik dan swasta, baik politisi 

maupun pegawai negeri  yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri 

sendiri dan atau memperkaya mereka yang berdekatan dengannya, atau 

merangsang orang lain berbuat serupa dengan menyalahgunakan kedudukan yang 

mereka emban. 

 

                                                           
30Vito Tanzi, “Corruption, Governmental Activities and Markets”, IMF Working Paper, Agustus 

1994. Hlm 117 



47 
 

 

E. Hasil audit sebagai alat bukti surat dan keterangan ahli dari Badan 

Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

Pembuktian memegang peranan penting dan signifikan pada suatu proses 

penegakan hukum pidana, karena alat bukti didasarkan atas suatu perbuatan yang 

dituduhkan kepada seorang tersangka dan terdakwa. Dengan alat-alat bukti 

tersebut dapat digunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan 

keyakinan hakim atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan 

terdakwa.31 

Prinsip Hukum Acara Pidana yang didasarkan kepada beberapa sistem 

pembuktian yang dianut pada sistem peradilan pidana Indonesia mengandung 

pembuktian negatif lebih dominan untuk penanganan suatu peristiwa tindak 

pidana. Konsekuensi yang timbul adalah penekanan alat bukti yang cukup untuk 

dimulainya proses sistem peradilan pidana atau penekanan pada pembebanan 

pembuktian. 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana sedikit sekali dalam mengatur 

tentang alat bukti surat, hanya ada 2 (dua) pasal yaitu pada Pasal 184 dan Pasal 

187. HIR juga demikian secara khusus hanya diatu dalam 3 (tiga) pasal yang 

isinya hampir sama dengan Pasal 184 KUHAP, dalam Pasal 304 HIR disebutkan 

bahwa aturan tentang nilai kekuatan dari alat bukti surat pada umumnya dan surat 

resmi (openbar) dalam hukum acara perdata harus diturat dalam hukum acara 

pidana. Dengan demikian surat-surat pada umumnya dan surat-surat resmi 

                                                           
31Subekti, R, Hukum Perjanjian, (PT.Intermasa, Jakarta:1987), hlm 119. 
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mengenai nilai pembuktiannya dalam perkara pidana harus menurut hukum acara 

perdata.32 

Ketika HIR masih berlaku, berdasarkan Pasal 304 HIR praktek hukum acara 

pidana mengenai penggunaan dan penilaian alat bukti surat dapat meniru dengan 

pembuktian alat bukti surat dalam hukum acara perdata. Artinya pembuktian 

dengan surat  hukum acara perdata berlaku pula dengan pembuktian surat dalam 

perkara pidana, tetapi sekarang setelah berlakunya KUHAP sudah tidak lagi. 

Segala sesuatunya diserahkan kepada kebijakan hakim, dengan alasan bahwa alat-

alat bukti dalam perkara pidana adalah merupakan alat bukti bebas. Tidak ada 

salah satu alat buktipun yang mengikat hakim, termasuk akta otentik dan 

penilaiannya diserahkan oleh hakim.    

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam Pasal 184  huruf c mengatur 

tentang alat bukti surat yan mengandung unsur sebagai berikut: 

1) Dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah pejabat yang 

membuatnya. 

2) Dibuat oleh pejabat umum atau dibuat dihadapannya. 

3) Surat dalam bentuk resmi. 

4) Isi suratnya adalah keterangan mengenai kejadian atau keadaan yang 

didengar, dilihat, atau yang dialaminya sendiri, yang disertai alasan yang 

jelas dan tegas dari keterangan dalam surat itu. 

                                                           
32Adami Chazawi, 2006. Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi.( Bandung: PT.Alumni.), 

hlm 68 
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Hasil audit adalah hasil kerja seorang auditor yang memiliki keahlian dalam 

bidang pekerjaannya. Auditor yang melakukan pengitungan/audit akan 

dimintakan keterangan ahli yang diterangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan 

Ahli, maka saat persidangan auditor akan tampil dipersidangan dan keterangan itu 

akan berfungsi sebagai keterangan ahli sesuai dengan Pasal 184 KUHAP, 

sehingga laporan auditor dan keterangan auditor pada sistem pembuktian Pasal 

184 KUHAP sudah merupakan 2 (dua) alat bukti, sehingga penyidik cukup 

mencari keterangan saksi yang mendukung. 

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki 

keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara 

pidana guna kepentingan pemeriksaan. Apa isi yang harus diterangkan oleh ahli, 

serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan ahli mempunyai nilai 

tidaklah diatur oleh KUHAP, tetapi dapat dipkirkan bahwa berdasarkan Pasal 1 

angka 28 KUHAP secara khususnya ada dua syarat yang semestinya diberikan 

oleh ahli adalah sebagai berikut: 

1) Bahwa yang harus diterangkan adalah mengenai segala sesuatu yang 

masuk dalam ruang lingkup keahliannya. 

2) Bahwa yang diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan 

erat dengan perkara yang diperiksa. 

Kekuatan alat bukti keterangan ahli secara khusus adalah terletak pada syarat 2 

(dua) syarat tersebut, tetapi secara umum juga terletak pada syarat-syarat umum 

pembuktian dari alat bukti lain terutama keterangan saksi. 
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Syarat umum kekuatan alat bukti termasuk keterangan ahli auditor BPKP adalah: 

1) Harus didukung atau bersesuaian dengan fakta-fakta yang didapat alat 

bukti yang lain. Sesuatu alat bukti audit harus memiliki kesamaan dengan 

alat bukti keterangan ahli dari seorang auditor BPKP. Sesuai dengan 

ketentuan Pasal 183 jo Pasal 185 ayat (2) KUHAP, maka satu-satunya alat 

bukti keterangan ahli tidaklah dapat dipergunakan sebagai dasar untuk 

membentuk keyakinan hakim. Kekuatan bukti keterangan ahli bukanlah 

sebagai tambahan bukti seperti saksi yang tidak disumpah sebagaimana 

saksi keluarga menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP. Mengapa demikian, 

karena keterangan ahli adalah merupakan alat bukti tersendiri seperti juga 

alat-alat yang lain yang disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP. Nilai 

kekuatan keterangan ahli mengandung kekuatan bukti bebas, bebas dalam 

menilainya, bukan mengandung nilai sempurna seperti akta otentik bagi 

para pihak seperti akta otentik dalam perkara perdata (Pasal 1869 BW). 

2) Keterangan ahli seorang auditor BPKP harus diatas sumpah sama dengan 

alat bukti keterangan saksi ( Pasal 160 ayat (4) jo 179 ayat (2) ). 

Keterangan ahli yang diberikan dimuka sidang wajib disumpah, walaupun 

seorang ahli telah disumpah saat akan memberikan keterangan ditingkat 

penyidikan berdasarkan Pasal 120 ayat (2) KUHAP. Hal ini wajar karena 

menurut Pasal 185 KUHAP keterangan ahli ialah apa yang diterangka ahli 

dalam sidang pengadilan. Oleh karena itu sumpah ditingkat penyidikan 

adalah ditujukan untuk meletakkan kebenaran keterangan ahli yang 

diberikan ditingkat penyidikan saja.  
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III. METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis 

normatif dan yuridis empris. Pendekatan yuridis normatif merupakan upaya 

memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan kepada lapangan 

atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris merupakan 

pendekatan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan 

penelitian berdasrkan realitas yang ada atau studi kasus33. 

Studi atas Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Ahli dan Surat dari Instansi 

yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana 

Korupsi, hubungan koordinasi/kerjasama penyidik dengan Instansi yang 

berwenang menghitung kerugian Negara dalam pembuktian kasus tindak pidana 

korupsi dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat Pembuktian Keterangan 

Saksi Ahli dan Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

B. Sumber dan Jenis Data 

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan suatu 

penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Berdasarkan sumbernya, data terdiri 

                                            
33 Soerjono Soekanto,  Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta:1984, hlm 34. 
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dari data lapangan dan data kepustakaan. Jenis data meliputi data primer dan data 

sekunder. Adapun jenis data yang dipergunakan dalam penelitian sekripsi ini 

sebagai berikut:  

a. Data Primer 

Data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan 

penelitian dengan  melakukan wawancara dengan para informan penelitian dengan 

tujuan untuk mendapatkan data mengenai Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi 

Ahli dan Surat dari Instansi yang Berwenang Menghitung Kerugian Negara dalam 

Kasus Tindak Pidana Korupsi, hubungan koordinasi/kerjasama Badan 

Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dengan lembaga lain dalam pembuktian 

kasus tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui faktor-faktor penghambat 

Pembuktian Keterangan Saksi Ahli dan Surat dari Badan Pengawas Keuangan dan 

Pembangunan 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data kepustakaan yang diperoleh dari berbagai bahan 

kepustakaan hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder 

dimaksud adalah:  

1) Bahan Hukum Primer, terdiri dari: 

a) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana. 
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b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas  Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

c) Peraturan Presiden Repunlik Indonesia Nomor 192 Tahun 2014 Tentang 

Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan 

d) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2001 Tentang 

Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, Dan Tata 

Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen. 

e) Nota Kesepahaman antara Kejaksaan Republik Indonesia Nomor: KEP-

109/A/JA/09/2007, Kepolisian Negara Republik Indonesia NO.POL: 

B/2718/IX/2007 dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan 

Nomor: KEP-1093/K/D6/2007 tentang Kerjasama dalam Penaganan Kasus 

Penyimpangan Pengelolaan Keuangan Negara yang Berindikasi Tidak Pidana 

Korupsi Termasuk Dana Nonbudgeter 

f) Surat Edaran Mahkamah agung No 4 Tahun 2016 tentang pemberlakuan hasil 

rapat pleno kamar Mahkamah Agung tahun 2016 seabgai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan 

2) Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder meliputi peraturan pemerintah, peraturan pelaksanaan, 

dan peraturan-peraturan lainnya, serta hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan 

Kekuatan Pembuktian Keterangan Saksi Ahli dan Surat dari Instansi yang 

Berwenang Menghitung Kerugian Negara dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi, 



54 

 

hubungan koordinasi/kerjasama penyidik dengan Instansi yang berwenang 

menghitung kerugian Negara dalam pembuktian kasus tindak pidana korupsi dan 

untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam Pembuktian Keterangan Saksi 

Ahli dan Surat dari Instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara 

3) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum 

yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisis serta memahami 

permasalahan, berbagai bahan hukum, arsip dan dokumen, brosur, makalah, dan 

sumber internet karya-karya ilmiah, bahan-bahan seminar, dan pendapat para 

sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. Termasuk pula 

dalam bahan hukum tersier, yaitu karya-karya ilmiah, bahan-bahan seminar, dan 

pendapat para sarjana yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas. 

C. Penentuan Narasumber 

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh 

dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat 

atas objek yang diteliti.34 Narasumber ditentukan secara purposive yaitu 

penunjukan langsung narasumber tidak secara acak untuk mendapatkan data 

lapangan, dengan anggapan narasumber yang ditunjuk menguasai permasalahan 

dalam penelitian ini. 

                                            
34 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010, hlm 175. 
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Penelitian ini yang menjadi Narasumber adalah Jaksa Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Tinggi Bandar Lampung, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi 

Tanjungkarang  dan Akademisi Fakutas Hukum Universitas Lampung. 

Penentuan narasumber digunakan, metode pengambilan sampel secara “purposive 

sampling” yang berarti bahwa dalam menentukan sampel disesuaikan dengan 

tujuan yang hendak dicapai, dan dianggap telah mewakili populasi terhadap 

masalah yang hendak dicapai.  

Adapun narasumber yang dijadikan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

Jaksa Penuntut Umum pada Kerjaksaan Tinggi Lampung  = 1 (satu) orang 

Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang     = 1 (satu) orang  

Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila  = 1 (satu) orang . 

 Jumlah   = 3 (tiga) orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

a. Prosedur Pengumpulan data 

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik: 

1) Studi kepustakaan (library research) adalah pemgumpulan data dengan 

melakukan serangkain kegiatan membaca, menelaah dan mengutip dari bahan 

kepustakaan serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan. 
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2) Studi lapangan (field research) dilakukan sebagai usaha pengumpulan data 

dengan cara melakukan pengamatan (observasi) dan mengajukan tanya jawab 

dalam wawancara dengan sejumlah responden penelitian dengan disertai 

pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya. 

b. Pengolahan Data 

Tahap pengolahan data sebagai berikut: 

1) Seleksi Data 

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data 

selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti. 

2) Klasifikasi Data 

Penempatan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam 

rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk 

kepentingan penelitian. 

3) Penyusunan Data 

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan 

yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang 

ditetapkan untunk mempermudah interpretasi data. 

E. Analisis Data 

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data secara deskriptif 

kualitatif, artinya hasil penelitian ini dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan 

uraian kalimat-kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan 

dan ditarik kesimpulan secara khusus yang didasarkan fakta-fakta yang bersifat 

umum terhadap pokok bahasan yang diteliti 



 

 

V. PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat diambil beberapa 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan hakim yakni 

berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang ada, agar menyatakan seorang 

terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan Kekuatan 

pembuktian kesaksian ahli dan surat dari instansi yang berwenang 

menghitung kerugian Negara dalam kasus tindak pidana korupsi 

mempengaruhi keyakinan hakim sesuai dengan fakta di persidangan dan 

ketentuan perundang-undangan bahwa keterangan ahli dan surat mempunyai 

kekuatan hukum mengikat sesuai dengan urutan pembuktian dalam KUHP 

Pasal 183 dan Pasal 184, Untuk menilai kekuatan pembuktian keterangan ahli 

dan surat, terbagai atas dua teori yakni dari tinjauan dari segi formal dan dari 

tinjauan segi materil. Dalam hal pembuktian kerugian Negara instansi yang 

berhak menghitung kerugian dari instansi BPK maupun BPKP semuanya 

mempunyai kekutan hukum tersendiri yang diatur dalam undang-undang, 

PERPRES, dan KEPRES, Siapapun yang memeriksa kerugian negara, baik 

BPK maupun BPKP, tidak harus diikuti hakim. jika nyata terbukti ada 

kerugian negara, hanya dengan satu lembar kuitansi yang valid pun, majelis 
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hakim bisa menghitung kerugian negara sendiri. Dalam hal tertentu Hakim 

berdasarkan fakta persidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan 

besarnya kerugian Negara. 

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam pembuktian keterangan ahli 

dan surat dari instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara adalah: 

a) Faktor Hukum,  yaitu tidak eksplisit/jelas tugas dan kewenangan  

instansi mana yang lebih berhak dalam melakukan penghitungan 

kerugian keuangan negara dalam kasus Tindak Pidana Korupsi. 

b) Faktor Sarana dan Fasilitas, Penyidik sulit memperoleh alat bukti dan 

barang bukti yang sah menurut hukum dalam mengungkap kasus 

korupsi merupakan salah satu kendala pihak penyidik untuk 

mengajukan pelaku korupsi ke depan pengadilan. Pelaku korupsi dan 

saksi maupun mereka yang terlibat didalamnya sengaja menutupi 

sehingga pihak penyidik/penuntut umum mengalami kesulitan untuk 

mendapatkan bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat 

serta konkrit sebagai dasar untuk melakukan penuntutan  

c) Faktor Masyarakat, sikap acuh masyarakat membiarkan tindak pidana 

korupsi terjadi dilingkungannya tanpa bertindak apapun dan 

masyarakat yang terlibat didalamnya sengaja menutupi sehingga pihak 

penyidik/penuntut umum mengalami kesulitan untuk mendapatkan 

bukti-bukti dan saksi-saksi berikut data yang akurat serta konkrit 

sebagai dasar untuk melakukan penuntutan  

d) Faktor Budaya, nilai-nilai dari budaya malu yang sudah terkikis dari 

para birokrat yang sudah berulang kali menjadi terduga yang diduga 
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melakukan tindak pidana korupsi, dan juga budaya birokrasi yang 

rumit dan panjang juga menjadi hambatan bagi penyidik dalam 

meberantas tindak pidana korupsi seperti penanganan hasil temuan 

internal dari instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara 

yaitu BPK atupun BPK yang masih sentralitas yakni dimana hasil 

temuan BPKP maupun BPK harus menyerahkan kepada BPKP 

maupun BPKP  pusat baru setelah itu dilimpahkan ke Kejaksaan 

Agung, Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia atau Komisi 

Pemberantasan Korupsi, yang seharusnya dapat langsung dikirim 

kepada instansi penyidik sehingga dapat mempercepat upaya 

pembuktian tindak pidana korupsi dan pemberantasan tindak pidana 

korupsi tersebut. 

B. Saran 

1. Memberikan payung hukum atau dasar hukum yang jelas/eksplisit oleh 

Negara dalam suatu peraturan Perundang-Undangan terhadap instansi mana 

yang lebih berwenangan menghitung kerugian negara dalam melakukan audit 

investigatif maupun audit penghitungan keuangan Negara dalam pembuktian 

Tindak Pidana Korupsi. Instansi Penyidik seperti Kejaksaan maupun 

Kepolisian tidak hanya melakukan Memory Of Understanding  (MOU) 

dengan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung saja tetapi juga dengan BPK 

Perwakilan Provinsi Lampung guna menghindari pemahaman hakim tentang 

kewenangan BPKP Perwakilan Provinsi Lampung dalam menghitung 
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kerugian negara yang mengandung resiko kegagalan dalam penyelidikan, 

penyidikan maupun penuntutan.  

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pembuktian keterangan ahli dan surat 

dari Instansi yang berwenang menghitung kerugian Negara dalam kasus tindak 

pidana korupsi yang berasal dari faktor hukum, maupun dari sarana dan 

fasilitas bisa diatasi oleh penyidik maupun intansi lain yang bekerja sama 

dalam pembuktian tindak pidana korupsi agar dalam proses pembuktian dapat 

berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan mencapai tujuan semula 

yang diharapkan 
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