
 

 

 

I.  PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

 

Korupsi sebenarnya bukanlah masalah baru di Indonesia, karena telah ada sejak 

era tahun 1950-an. Bahkan berbagai kalangan menilai bahwa korupsi telah 

menjadi bagian dari kehidupan, menjadi suatu sistem dan menyatu dengan 

penyelenggaraan peme-rintahan negara. Kasus-kasus korupsi yang sarat muatan 

politis makin meningkat setelah krisis moneter terjadi di Indonesia.
1
 Dalam hal ini 

gejala yang obvious, yaitu kerusuhan sosial dan krisis moneter, dianggap 

bersumber pada se-suatu yang sama sekali berbeda, remang-remang dan bersifat 

politik. 
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Penanggulangan korupsi di era tersebut maupun dengan menggunakan perangkat 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi banyak menemui kegagalan. Kegagalan tersebut antara lain disebabkan 

karena berbagai institusi yang dibentuk untuk pemberantasan korupsi tidak 

menjalankan fungsinya dengan efektif, pe-rangkat hukum yang lemah, ditambah 

dengan aparat penegak hukum yang tidak sungguh-sungguh menyadari akibat 

serius dari tindakan korupsi. Lebih lanjut, Baharudin Lopa menya-takan bahwa 
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terdapat 11 (sebelas) faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia, 

yaitu:Kerusakan moral, Kelemahan sistem, Kerawanan sosial ekonomi, Tindakan 

hukum yang belum tegas, Seringnya pejabat minta sumbangan, Pungli, 

Kurangnya pengertian tentang tindak pidana korupsi, Penyeleng-garaan 

pemerintahan dan pembangunan yang serba tertutup, Lemahnya kontrol DPR, 

Lemahnya perundang-undangandan gabungan dari sejumlah faktor yang 

menyebabkan ter-jadinya korupsi.
3
 

 

Korupsi pada umumnya dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan dalam 

suatu jabatan, sehingga karakteristik kejahatan korupsi selalu berkaitan dengan 

penyalah-gunaan kekuasaan, dalam perspektif kejahatan yang terorganisir, korupsi 

pada akhirnya di-jadikan sebagai modus operandi untuk mem-bangun diri sebagai 

kekuatan besar dari kejahatan terorganisir, sebagaimana dinyata-kan oleh Syed 

Hussain Alatas bahwa korupsi adalah senjata utama kejahatan utama yang 

terorganisir untuk memantapkan kekuasaan dan kebebasan untuk berbuat. Korupsi 

yang terjadi dalam lingkungan kekuasaan tergambar dalam adagium yang 

diungkapkan oleh Lord Acton, yakni kekuasan cenderung korup dan kekuasaan 

mutlak korup secara mutlak. 

 

Menunjuk pada pendapat Daniel. P. Huntington bahwa modernisasi me-

ngembangbiakkan korupsi karena membuka sumber-sumber kekayaan dan 

kekuasaan baru, melipat gandakan kegiatan-kegiatan yang diatur oleh peraturan 

pemerintah. Ruang lingkup terjadinya korupsi adalah berada dalam lingkungan 

kekuasaan atau wewenang atau kedudukan. Pemegang kekuasaan merupakan 
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orang-orang yang memiliki pribadi dan intelektualitas tinggi, sehingga 

mempunyai banyak akal untuk mempermudah perbuatan-nya yang koruptif. Pada 

tahun 2004 Trans-perancy Internasional mengumumkan kembali Indeks Persepsi 

Korupsi (IPK) yang menyebutkan bahwa posisi Indonesia berada di urutan kelima 

negara terkorup di dunia dari 146 yang diteliti.
4
 

 

Sistem Hukum Pidana Formil Indonesia, khususnya KUHAP, sudah dimaklumi 

bahwa beban pembuktian ada atau tidaknya pidana yang dilakukan terletak pada 

Jaksa Penuntut Umum. Pasal 137 KUHAP menyebutkan : 

“Penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapapun 

yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya 

dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang 

mengadilinya.” 

 

 

Apabila ketentuan ini dihubungkan dengan Pasal 183 KUHAP maka penuntutan 

suatu perkara pidana tetap memiliki limitasi minimum dua alat bukti untuk 

menentukan apakah seorang terdakwa ini bersalah atau tidak bersalah. Jadi 

sebagai suatu lex generalis, sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara 

tindak pidana diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum. 

 

Sistem Beban Pembuktian Khusus pada kasus Korupsi sebelumnya kita telah 

mengetahui bahwa lex generalis, sistem beban pembuktian (umum) dalam perkara 

tindak pidana diletakan pada beban Jaksa Penuntut Umum. Bagaimana dengan 

kasus Tindak Pidana Korupsi (TPK). TPK merupakan pengecualian dan memiliki 

sifat khusus yang berkaitan dengan Hakim Pidana Materiil maupun Formil. 

Masalah beban pembuktian, sebagai bahagian dari hukum pidana formil 
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mengalami perubahaan paradigma sejak diberlakukan Undang-undang No. 3 

tahun 1971 dan Undang-undang No 31 tahun 1999. 

 

Pasal 17 Undang-Undang No. 3 tahun 1971 ayat 1,2,3,4 menunjukkan beban 

pembuktian dalam perkara TPK mengalami perubahan paradigma baru. Di sini 

terjadi pergeseran beban pembuktian belum mengarah pada pembalikan beban 

pembuktian sebagaimana anggapan masyarakat hukum pidana terdahulu.
5
 

Memang terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 

setelah diperkenankan hakim, namun hal ini tidak bersifat imperatif artinya 

apabila terdakwa tidak mempergunakan kesempatan ini justru memperkuat 

dugaan jaksa penuntut umum. 

 

Undang-undang No. 31 tahun 1999 aturan tentang beban pembuktian terdapat 

pada Pasal 37. Sistem pembalikan beban pembuktian dalam kedua undang-undang 

ini masih terbatas karena masih menunjuk peran Jaksa penuntut umum memiliki 

kewajiban membuktikan kesalahannya. 

 

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk mengkaji kembali mengenai 

sistem pembuktian terbalik, oleh karena itu peneliti ingin menuangkan hasil 

penelitian tersebut dalam penulisan hukum yang berjudul “Penerapan Sistem 

Pembuktian Terbalik Pada Proses Perkara Tindak Pidana Korupsi”. 
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup Penelitian 

 

1. Rumusan Masalah 

Untuk mempermudah dalam pembahasan permasalahan yang akan diteliti maka 

peneliti merumuskan masalah sebagai berikut: 

a. Bagaimanakah pengaturan sistem pembuktian terbalik di Indonesia dalam 

perkara tindak pidana korupsi? 

b. Bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik pada proses perkara 

tindak pidana korupsi? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun yang menjadi ruang lingkup pembahasan dalam penelitian ini hanya 

terbatas pada pengaturan sistem pembuktian terbalik di Indonesia dalam perkara 

tindak pidana korupsi dan penerapan sistem pembuktian terbalik pada proses 

perkara tindak pidana korupsi. Sedangkan dalam lingkup bidang ilmu adalah 

bidang hukum acara pidana khususnya sistem pembuktian terbalik dalam 

pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian diperlukan karena terkait erat dengan perumusan masalah dari 

judul penelitian itu sendiri untuk memberikan arah yang tepat dalam proses 

penelitian agar penelitian berjalan sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun 

tujuan yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut: 
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a. Untuk mengetahui pengaturan sistem pembuktian terbalik di Indonesia dalam 

perkara tindak pidana korupsi. 

b. Untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian terbalik pada proses perkara 

tindak pidana korupsi. 

 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini antara lain: 

a. Kegunaan Teoritis 

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut 

pengaturan sistem pembuktian terbalik di Indonesia dalam perkara tindak 

pidana korupsi. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada 

Praktisi Hukum dan masyarakat mengenai pengaturan sistem pembuktian 

terbalik di Indonesia dalam perkara tindak pidana korupsi. 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relevan oleh peneliti. 
6
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Pembuktian menurut Yahya Harahap adalah ketentuan-ketentuan yang berisi 

penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang 

untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.
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Menurut Bambang Poernomo pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum atau 

aturan undang-undang mengenai kegunaan untuk merekonstruksi suatu kenyataan 

yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang relevan dengan persangkaan 

terhadap orang lain yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan 

setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku untuk kepentingan 

peradilan dalam perkara pidana.
8
 

 

Berdasarkan pengertian pengertian di atas dapat dikatakan bahwa inti dari hukum 

pembuktian adalah : 

1) Hukum pembuktian merupakan ketentuan-ketentuan yang memberikan 

pedoman mengenai cara-cara untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan 

kepada terdakwa yang dibenarkan oleh undang-undang 

2) Hukum pembuktian mengatur mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh 

digunakan hakim dan diakui undang-undang yang digunakan untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa 

3) Hukum pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur cara menggunakan 

maupun menilai kekuatan pembuktian dari masing-masing alat bukti. 
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Secara teoritis teori tentang pembuktian ada 4 (empat) macam, yaitu : 

1) Sistem atau teori pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif 

(positief wettelijke bewijs theorie). 

2) Sistem atau teori Pembuktian Negatif. 

3) Sistem atau teori Pembuktian Bebas. 

4) Sistem atau teori pembuktian berdasar keyakinan hakim atas alasan yang logis 

(La Confiction Raisonnee) 

 

Sistem pembuktian terbalik, dalam hal ini tersangka atau terdakwa harus 

membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang disangkakan atau 

dituduhkan kepadanya. Oleh karena itu pembuktian terbalik ini merupakan 

pengingkaran, penyimpangan, pengecualian terhadap "presumption of innocence" 

dan "non self incrimination" dan ataupun bertentangan dengan asas yang berlaku. 

Dalam delik korupsi di Indonesia diterapkan dua sistem sekaligus, yakni Sistem 

Undang-Undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

dan sekaligus dengan sistem KUHAP. Kedua teori itu ialah penerapan hukum 

pembuktian terbalik yang bersifat terbatas atau berimbang, dan yang mengunakan 

sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Jadi tidak menerapkan teori 

pembuktian terbalik murni, (zuivere omskering bewijstlast), tetapi teori 

pembuktian terbalik terbatas dan berimbang. 

 

Penjelasan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dikatakan pengertian 

“pembuktian terbalik yang bersifat terbatas dan berimbang”, yakni terdakwa 

mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 

korupsi dan wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan 
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harta benda istrinya atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi 

yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang bersangkutan dan 

Penuntut Umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaaannya. Kata-kata 

“bersifat terbatas” di dalam memori atas Pasal 37 dikatakan, bahwa apabila 

terdakwa dapat membuktikan dalilnya bahwa “terdakwa tidak melakukan tindak 

pidana korpsi”, Hal itu tidak berarti terdakwa tidak terbukti melakukan korupsi 

sebab Penuntut Umum masih tetap berkewajiban untuk membuktikan 

dakwaaanya.
9
 

 

2. Konseptual 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah 

yang diteliti (Soerjono Soekanto,1986; 132). Agar tidak terjadi kesalahpahaman 

pada pokok permasalahan, maka dibawah ini penulis memberikan beberapa 

konsep yang dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan 

judul akan diuraikan berbagai istilah sebagai berikut : 

a. Penerapan adalah perbuatan menerapkan,menurut beberapa ahli berpendapat 

bahwa, penerapan adalahsuatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, 

dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan 

yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah 

terencana dan tersusun sebelumnya.
10
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b. Sistem pembuktian terbalik adalah pembuktian yang mana tesangka atau 

terdakwa harus membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah atas apa yang 

disangkakan atau dituduhkan kepadanya.
11

 

c. 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 

(Pasal 2 UU PTPK). 

 

E. Sistematika Penelitian Hukum 

 

Untuk mempermudah pemahaman mengenai pembahasan dan memberikan 

gambaran mengenai sistematika penelitian hukum yang sesuai dengan aturan 

dalam penelitian hukum, maka penulis menjabarkannya dalam bentuk sistematika 

penelitian hukum yang terdiri dari 5 (lima) bab. Adapun penulis menyususn 

sistematika penelitian hukum sebagai berikut: 

I. PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai pendahuluan yang terdiri dari : Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian dan 

Sistematika Penulisan Hukum. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori 

dan kerangka pemikiran. Dalam kerangka teori berisi tentang tinjauan umum 

tentang tindak pidana korupsi, tinjauan umum tentang pembuktian, tinjauan 

umum tentang asas pembuktian terbalik.  
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III.  METODE PENELITIAN  

Pada bab ini memuat metode yang digunakan dalam penulisan yang menjelaskan 

mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, yaitu 

dalam memperoleh dan megklasifikasikan sumber dan jenis data, serta prosedur 

pengumpulan data dan pengolahan data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan penjelasan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai 

penerapan sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana korupsi penerapan 

sistem pembuktian terbalik pada proses perkara tindak pidana korupsi. 

 

V.  PENUTUP 

Merupakan bagian akhir dari penulisan hukum yang berisikan beberapa 

kesimpulan dan saran berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan dalam bab 

sebelumnya. 


