
                                                    

 

 

V.  PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tersebut diatas, maka penulis 

menarik kesimpulan sebagai berikut: 

1. Pengaturan sistem pembuktian terbalik di Indonesia dalam perkara tindak 

pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 jo. 

Undang-undang Nomor 20 tahun 2001. Ketentuan tersebut diatur pada Pasal 

37. terhadap pembalikan beban pembuktian, terdakwa mempunyai hak untuk 

membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi sehingga jika 

terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana 

korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai 

dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti. Pembalikan beban 

pembuktian sebagaimana dalam ketentuan UU No. 20 Tahun 2001 dapat 

dideskripsikan dikenal terhadap kesalahan orang yang diduga keras 

melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana ketentuan Pasal 12B dan Pasal 

37 UU No. 20 Tahun 2001. Kemudian terhadap kepemilikan harta kekayaan 

pelaku yang diduga keras merupakan hasil tindak pidana korupsi diatur dalam 

ketentuan Pasal 37A dan Pasal 38B ayat (2) UU No. 20 Tahun 2001. 
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Tegasnya, politik hukum kebijakan legislasi terhadap delik korupsi ditujukan 

terhadap kesalahan pelaku maupun terhadap harta benda pelaku yang diduga 

berasal dari korupsi. 

2. Penerapan sistem pembuktian terbalik pada proses perkara tindak pidana 

korupsi sifatnya terbatas. Terbatas disini maksudnya adalah bahwa yang wajib 

dibuktikan oleh terdakwa hanyalah terbatas pada asal-usul harta kekayaan 

yang diduga berasal dari tindak pidana. Untuk unsur-unsur lainnya dari tindak 

pidana tersebut beban pembuktiannya berada di Jaksa Penuntut Umum. Pada 

prakteknya sistem pembuktian terbalik yang ditetapkan tidak menggunakan 

asas praduga bersalah secara mutlak, tetapi secara terbatas dan berimbang 

dimana di satu sisi terdakwa harus membuktikan bahwa harta kekayaannya 

bukan merupakan hasil tindak pidana dan Jaksa Penuntut Umum juga harus 

membuktikan tuntutannya. Jadi dalam pelaksanaannya sistem pembuktian 

terbalik tidak dijalankan secara murni dengan menggunakan asas praduga 

bersalah secara mutlak yang mengharuskan si tersangka atau terdakwa yang 

diwajibkan untuk melakukan pembuktian bahwa ia tidak bersalah namun 

hanya terbatas pada asal usul Harta Kekayaan yang dicurigai merupakan hasil 

dari tindak pidana. 

 

B. Saran 

 

Adapun saran yang penulis dapat berikan sehubungan dengan penulisan skripsi ini 

adalah: 
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1. Diperlukan adanya perubahan terhadap ketentuan hukum acara pidana di 

Indonesia karena tampaknya sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan 

yang terjadi saat ini, dimana secara gamblang dapat kita lihat khususnya 

mengenai pengaturan mengenai beban pembuktian belum diatur mengenai 

pembuktian terbalik di dalam ketentuan tersebut sehingga menimbulkan 

kebingungan dari aparat penegak hukum dalam menerapkan sistem 

pembuktian terbalik padahal ketentuan mengenai pembuktian terbalik telah 

diatur di dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku 

walaupun sifatnya saat ini masih terbatas. 

2. Pembebanan pembuktian terbalik harus diterapkan hanya didalam proses 

persidangan, hal ini dilakukan guna menghindari pemerasan terhadap pelaku 

tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pada tingkat 

penyelidikan dan penyidikan, sebab tingkat pemeriksaan dipengadilan terbuka 

untuk umum, sedangkan tingkat penyelidikan dan penuntutan tidak terbuka 

untuk umum. 


