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A. Latar Belakang Masalah 

       Perkembangan kearah kemajuan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai 

sektor kehidupan seperti,  sektor sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, budaya, 

teknologi dll, namun disamping  adanya  perkembangan yang cukup baik 

tersebut, ternyata Indonesia mengalami perkembangan lain yang cukup 

memprihatinkan.  Akibat dari kemajuan tersebut ternyata membawa pengaruh 

terhadap pola perilaku masyarakat yang negatif antara lain adanya kemajuan itu 

adalah tindak kejahatan. Kejahatan tidak terlepas dari proses-proses dan struktur-

struktur sosial ekonomi yang tengah berlangsung (Mulyana W. Kusumah: 1983: 

3). 

 Salah satu jenis/bentuk kejahatan yang ada adalah korupsi. Korupsi 

merupakan  bentuk kejahatan yang sulit untuk diberantas. Selo Sumardjan 

menyebutkan bahwa korupsi  seperti penyakit  kanker, tetapi berbeda dengan 

penyakit kanker umumnya karena  kanker korupsi bisa menular, menjadi 

wabah(Selo Sumardjan: 1989: 12). Oleh karena itulah  tindak pidana korupsi saat 

ini banyak dilakukan dengan pelaku yang bervariasi.  
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 Korupsi di Indonesia diyakini telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan 

dari lingkungan masyarakat dan penyelenggara negara. Pada tatanan 

penyelenggaraan negara, korupsi menjalar mulai dari level lembaga tinggi negara 

hingga level yang terendah sekalipun. Aparat negara saat ini sebagian besar sudah 

terkontaminasi praktek korupsi baik secara terang-terangan maupun terselubung. 

 Tindak pidana korupsi menimbulkan kerugian yang luar biasa, ini dapat 

dilihat dari laporan BPK bahwa adanya indikasi penyelewengan keuangan negara 

sebesar 90 miliar rupiah disetiap harinya. Pada awal tahun 2001, BPK 

menemukan 2.508 kasus penyelewengan dengan nilai 2,2 triliyun rupiah, 

sedangkan dari hasil pemeriksaan terhadap dana Bantuan Likuiditas Bank 

Indonesia ditemukan adanya penyimpangan penggunaan dana BLBI yang tidak 

layak dialihkan sebagai beban pemerintah sebesar 54,56 triliyun rupiah. 

 Pada  pertengahan tahun 2002, hasil survei yang diterbitkan oleh Political 

and Economic Risk Consultancy (PERC) memposisikan Indonesia sebagai negara 

terkorup di Asia dengan angka skor 9,92 (Kompas, 12 Oktober 2002).  Salah satu 

alasan makin tingginya skor korupsi ini adalah karena berantakannya seluruh 

sistem hukum nasional, sehingga pengadilan tidak mampu menawarkan 

perlindungan. 

 Modus operandi korupsi terentang  dari yang paling sederhana  sampai paling 

canggih. Paling sederhana adalah mengambil uang dari brankas atau rekening 

dinas disuatu instansi. Versi yang lebih canggih banyak variannya, misalnya 

berupa penundaan pencairan pembayaran dana proyek oleh pejabat kepada 

kontraktor pembangunan. Cara lain yang makin digemari adalah 

penggelembungan nilai proyek atau barang yang harus dibeli instansi, atau yang 

sering dikenal dengan istilah “mark up”. 

Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan paling penting 

dalam proses pengungkapan tindak pidana korupsi. Meskipun dalam proses 

perkara pidana korupsi diawali dengan pemeriksaan ditingkat pendahuluan 

(kepolisian atau kejaksaan) namun pemeriksaan  di persidangan cukup memegang 
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peran penting pula.  Di persidangan pengadilan inilah akan terungkap fakta-fakta 

yang menentukan bahwa seseorang yang didakwa korupsi terbukti atau tidak. Di 

Pengadilan akan diungkap kebenaran materiil.  

Modus operandi delik korupsi berbeda dengan delik  pada umumnya 

disamping modus operandinya lebih rumit, juga dilakukan oleh mereka yang pada 

umumnya mempunyai kadar intelektual  atau pendidikan yang cukup tinggi, 

sebab itulah Erwin E. Sutetherland menggolongkan mereka pada apa yang disebut  

“white collar crime” (penjahat berkerah putih) (Muladi: 1990 : 3). Bahkan  

muncul pula istilah “political corruption” oleh karena  pelaku tindak pidana 

korupsi diidentifikasikan  sebagai konspirasi anatar pejabat negara dan 

masyarakat yang bersifat kompleks. Istilah tersebut menggambarkan pula 

keprihatinan masyarakat dan para ahli  yang baik, karena  tindak pidana korupsi 

sangat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah secara 

substansial,      disamping  mengakibatkan biaya-biaya pelayanan sosial dan 

sebaliknya menurunkan  kualitas  pelayanan sosial (Muladi: 1990: 2). 

 Melihat modus operandi tindak pidana korupsi yang sedemikian luar biasa 

dan rumit, maka perangkat hukum (pidana) perlu membuat kebijakan  guna 

memberantas  tindak pidana tsb. Salah satu kendala dalam mengungkap tindak 

pidana korupsi adalah sulit untuk membuktikan. Pembuktian sepertinya menjadi 

“nyawa”  guna  menangkap koruptor tersebut, oleh karena  tindak pidana korupsi 

merupakan tindak pidana khusus, disamping itu  modus operandinya  sangat rumit 

maka ia memerlukan sistem pembuktian yang lain. Dari sudut perkembangan  

Undang-undang yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi seperti UU 

No. 3 tahun 1971 ternyata mempunyai  sisi kelemahan dalam  pembuktian. 

Seperti diketahui bahwa dalam UU No.3 tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi sistem pembuktian yang dianut adalah pembagian beban 

pembuktian yakni beban pembuktian diserahkan kepada Jaksa penuntut umum 

sedangkan terdakwa sekedar sebagai saksi. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan:  
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 Pasal 18  Ayat (1) : Setiap terdakwa wajib memberi keterangan tentang 

seluruh harta bendanya dan harta benda istri/suami, anak, 

setiap orang, serta badan yang diduga mempunyai 

hubungan dengan perkara yang bersangkutan apabila 

diminta oleh Hakim.  

Ayat (2) :  Bila terdakwa tidak dapat memberi keterangan yang 

memuaskan sidang pengadilan tentang sumber kekayaan 

yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber 

penambahan kekayaannya maka keterangan tersebut 

dapat digunakan untuk memperkuat keterangan saksi 

bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. 

Berdasarkan ketentuan yang tercantum di dalam ayat (2) yang 

mengatakan…”dapat dipergunakan untuk memperkuat keterangan saksi bahwa 

terdakwa telah melakukan tindak korupsi”, dapat disimpulkan bahwa UU No.3 

tahun 1971 tidak dianut pembuktian terbalik karena tetap harus ada alat bukti 

seperti keterangan saksi (Andi Hamzah, 1991:11). 

       Mengingat adanya kelemahan UU No. 3 tahun 1971, Pemerintah mengganti 

UU tersebut dengan Undang-Undang  No. 31 tahun 1999 yang telah diperbaharui 

lagi dengan Undang-Undang No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Pasal 37 UU No. 31 tahun 1999 dalam UU No. 20 tahun 2001 

dipecah menjadi dua yakni Pasal 37 dan  Pasal 37 A.  

Pada Pasal 37 UU No. 20 tahun 2001 rumusannya  menjadi :  

Pasal 37          ayat  (1)  :  Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan 

bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.  

     ayat   (2)  :  Dalam hal terdakwa dapat membuktikan  bahwa ia 

tidak         melakukan tindak pidana korupsi, maka 

pembuktian tersebut dipergunakan  pengadilan 

sebagai dasar untuk menyatakan  bahwa dakwaan 

tidak terbukti (garis miring: pen) 
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 Meskipun penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan 

dakwaannya, namun  dari pola perumusan Pasal 37 UU No. 20 tahun 2001 

terdapat kemajuan, bahwa apa yang dikemukakan oleh terdakwa dapat dijadikan 

dasar putusan hakim pengadilan. Implikasi pada pasal tersebut adalah apabila 

keterangan terdakwa terbukti dapat dipakai sebagai hal yang “membebaskan”,  

namun dilain pihak apabila tidak terbukti  akan memberatkan terdakwa.  

 Meskipun Jaksa Penuntut umum tetap dibebani pembuktian,  namun 

berdasarkan sistem pembuktian ini  meringankan beban Jaksa dan atau Polisi 

dalam  upaya untuk mencari alat-alat bukti. Sebab Polisi dan Jaksa dapat saja 

melengkapi dan atau menambah  alat bukti yang diajukan oleh terdakwa. Hal  ini 

penting  mengingat  tindak pidana korupsi sangat pelik dan rumit. Upaya-upaya 

untuk penghilangan alat bukti dan barang bukti  tentu dilakukan oleh terdakwa.  

    Di dalam UU No. 20 tahun 2001 terdapat hal-hal baru, salah satu di antaranya 

adalah berkaitan dengan sistem pembuktian terbalik murni. Pembuktian terbalik 

ini dikhususkan pada tindak pidana tentang pemberian (penyuapan), yang dalam 

bahasa Inggris dikenal dengan nama “gratification”. Seorang Pegawai Negeri 

Sipil yang menerima pemberian sebesar 10 juta rupiah atau lebih apabila 

bertentangan dengan tugas dan kewajibannya, maka sama dengan dianggap telah 

menerima suap, kecuali yang bersangkutan dapat membuktikan sebaliknya. 

 Mengingat arti pentingnya pembuktian dalam menuntaskan perkara korupsi 

serta penerapannya di Indonesia, maka hal inilah yang melatarbelakangi penulis 

untuk membuat suatu penulisan hukum dengan judul “ANALISIS TERHADAP 

SISTEM PEMBUKTIAN TERBALIK TERBATAS TINDAK PIDANA KORUPSI 

MENURUT UU NO. 31 TAHUN 1999 JO UU NO. 20 TAHUN 2001” 

 

B. Perumusan Masalah 

 Perumusan masalah diperlukan guna identifikasi dan spesifikasi 

permasalahan yang hendak diteliti dan dibahas agar masalah tersebut menjadi 

jelas dan terarah serta dapat mencapai sasaran yang diinginkan, sehingga 
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memudahkan dalam penyusunan dan juga pencarian data-data guna menghasilkan 

penelitian skripsi yang baik. Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, 

maka dapat disusun suatu perumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan sistem pembuktian terbalik terbatas yang diatur 

dalam UU No.31 tahun 1999 jo UU No.20 tahun 2001 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi dalam upaya penyelesaian perkara tindak pidana 

korupsi ?   

2. Hambatan-hambatan apakah yang ditemui dalam penerapan sistem 

pembuktian di dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dan 

bagaimana pemecahan terhadap hambatan-hambatan tersebut? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Untuk dapat mencapai sasaran yang diinginkan sebagai pemecahan masalah 

sesuai dengan rumusan masalah yang ditetapkan, maka dalam penelitian ini 

mempunyai tujuan. 

 

Adapun tujuan dari penelitian ilmiah ini adalah : 

1. Untuk mengetahui penerapan sistem pembuktian terbalik terbatas yang diatur 

dalam UU No. 20 tahun 2001 perubahan atas UU No.31 tahun 1999 tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi dalam upaya penyelesaian perkara 

tindak pidana korupsi. 

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang ditemui dalam penerapan sistem 

pembuktian tindak pidana korupsi menurut UU No. 31 tahun 1999 Jo UU No. 

20 tahun 2001 dan pemecahannya ke depan. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Agar hasil dari kegiatan penelitian yang dicapai tidaklah sia-sia, maka setiap 

penelitian berusaha untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya. Adapun 

manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut : 
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1. Manfaat Teoritis, 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dan landasan teoritis bagi pengembangan disiplin ilmu hukum acara 

pidana pada umumnya dan sistem pembuktian terbalik terbatas pada 

khususnya. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan 

pengetahuan tentang penelaahan ilmiah serta menambah literatur atau 

bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat digunakan untuk melakukan 

kajian dan penulisan ilmiah bidang hukum selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis, 

a. Meningkatkan pengetahuan penulis tentang masalah-masalah dan ruang 

lingkup yang dibahas dalam penelitian ini. 

b. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum 

agar dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dan dasar pengambilan 

keputusan ataupun kebijakannya. 

 

 

 

 

E. Metode  Penelitian  

 Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang dipergunakan oleh manusia 

sebagai sarana untuk memperkuat, membina, mengembangkan serta menguji 

kebenaran ilmu pengetahuan, baik dari segi teoritis maupun praktis yang 

dilakukan secara metodologis dan sistematis, dengan menggunakan metode-

metode yang bersifat ilmiah dan sistematis sesuai dengan pedoman atau aturan 

yang berlaku dalam pembuatan suatu karya ilmiah (Soerjono Soekanto 1986:3). 

 Istilah “metodologi” berasal dari kata “methodos” yang artinya jalan ke_. 

Menurut Soerjono Soekanto metodologi dirumuskan menjadi: 

1. suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian, 
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2. suatu teknik yang umum bagi penelitian, 

3. cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

 Metode penelitian adalah cara-cara berpikir, berbuat yang dipersiapkan 

dengan baik untuk mengadakan dan mencapai suatu tujuan penelitian, sehingga 

penelitian tidak mungkin dapat merumuskan, menemukan, menganalisa maupun 

memecahkan masalah dalam suatu penelitian tanpa metode penelitian. 

 Dengan demikian masalah pemilihan metode adalah masalah yang sangat 

signifikan dalam suatu penelitian ilmiah, karena mutu, nilai, validitas dari hasil 

penelitian ilmiah sangat ditentukan oleh pemilihan metodenya. 

 Adapun metode atau teknis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

      1.  Pendekatan Penelitian 

   Pendekatan penelitian ini dilakukan secara socio-legal research (Ronny 

Hanitjo Soemitro: 1997: 23) merupakan penelitian dengan pendekatan legal 

atau yuridis-normatif yang mengkaji ketentuan peraturan tindak pidana 

korupsi terutama  ketentuan  pembuktiannya.  Secara  empiris  suatu 

penelitian guna  mencari data lapangan mengenai penerapan sistem 

pembuktian yang diatur dalam Undang-undang korupsi guna dicek di 

lapangan  sejauhmana  implemetasinya terutama pada kasus-kasus korupsi 

yang telah terjadi. Berikutnya kasus-kasus yang terjadi dan dianalisis tersebut 

dapat merupakan  in put untuk langkah kebijakan kedepan. 

      2.  Lokasi Penelitian 

     Penentuan lokasi penelitian dimaksudkan untuk mempersempit dan 

memperjelas ruang lingkup, sehingga orientasi penelitiannya dapat dibatasi 

dan terarah. Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di 

Pengadilan Negeri Surakarta, dalam hal ini adalah interview dengan hakim. 

     3.   Jenis Data 

     Menurut Soerjono Soekanto jenis data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu: 

yang pertama disebut data primer atau data dasar (primary data atau basic 
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data), yang kedua dinamakan data sekunder (secondary data). Data primer 

diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, 

me!alui penelitian. Data sekunder, antara lain, mencakup dokumen-dokumen 

resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, 

dan seterusnya. 

      Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

            a.  Data primer 

     Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan, 

yaitu berupa hasil wawancara dengan pihak terkait, dalam hal ini adalah  

Hakim di Pengadilan Negeri Surakarta.  

            b.   Data sekunder 

            Data sekunder adalah data yang tidak diperoleh secara langsung dari 

lapangan, melainkan diperoleh dari studi kepustakaan yang ada 

hubungannya dengan masalah yang diteliti. Biasanya data itu berupa: 

dokumen-dokumen dan arsip-arsip putusan atau yurisprudensi delik 

korupsi, buku-buku yang membahas tentang perbuatan pidana korupsi dan  

pembuktiannya. Perundang-undangan hukum pidana seperti KUHAP, 

KUHP,   UU No.31 tahun 1999 dan UU No.20 tahun 2001 tentang 

Pemberantasan tindak pidana korupsi. 

        

        4. Sumber Data 

  Berdasarkan jenis datanya, maka yang menjadi sumber data penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

      a.   Sumber Data Primer 

      Sumber data primer adalah sumber data yang dapat memberikan informasi 

secara langsung mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan 

permasalahan yang diteliti, yang diperoleh secara langsung dari aparat 

penegak hukum di wilayah kota Surakarta. 

      b.   Sumber Data Sekunder 
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            Sumber data sekunder adalah sumber data yang secara tidak langsung 

memberikan keterangan yang bersifat mendukung sumber data primer, 

yang dilakukan dengan mempelajari, membaca dan mencatat dan buku-

buku literature, dokumen-dokumen, laporan ilmiah serta peraturan 

perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian. 

       5. Teknik Pengumpulan Data 

     Untuk memperoleh data maka dilakukan penelitian lapangan dan 

kepustakaan. Pada penelitian di lapangan data diperoleh dengan menggunakan 

teknik pengumpulan data sebagai berikut: 

            a.   Studi Lapangan (Field Research) 

      Mengumpulkan data secara langsung pada obyek penelitian. Hal ini 

dimaksudkan untuk memperoleh data yang valid. Untuk memperoleh data 

dalam penelitian lapangan digunakan teknik pengumpulan data dengan 

cara: 

      Wawancara (Interview)    

      Wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang 

tidak bisa diperoleh lewat pengamatan, yaitu suatu teknik pengumpulan 

dengan cara mendapatkan keterangan atau informasi secara langsung dari 

responden, yaitu pihak-pihak yang terkait langsung dengan objek yang 

diteliti, sehingga dapat diperoleh data dan informasi yang dapat dipercaya 

kebenarannya. Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab 

secara terbuka dan tertutup serta terpimpin oleh penyusun terhadap pihak 

pihak yang terkait, dalam hal ini adalah Hakim pada Pengadilan Negeri 

Surakarta. 

            b.   Studi Kepustakaan (library research) 

      Metode pengumpulan data ini berguna untuk mendapatkan landasan teori 

yang berupa pendapat para ahli mengenai hal yang menjadi objek 

penelitian, seperti peraturan perundang-undangan yang berlaku dan 
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berkaitan dengan hal-hal yang sedang diteliti, pendapat para ahli, surat 

kabar, dan majalah-majalah. 

      6. Teknik Analisis Data 

 Teknik analisis data dalam penelitian merupakan hal yang penting agar 

data-data yang sudah terkumpul dengan cara yang dapat dipertanggung 

jawabkan, dapat menghasilkan jawaban dan permasalahan. Setelah data 

terkumpul langkah selanjutnya adalah analisis data. Analisis data adalah suatu 

proses yang mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu 

pola, kategori dan satu uraian dasar (Lexy J Moleong: 1991:178). 

      Menurut Soerjono Soekanto analisis data pada penelitian hukum, 

lazimnya dikerjakan melalui pendekatan kualitatif, yaitu : “Suatu tata cara 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang 

nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh”. Dalam rangka 

mendapatkan data yang kadar validitasnya tinggi penyusun mempergunakan 

metode induktif untuk mengolah data yang  didapat di lapangan. Dengan 

metode induktif ini maka data yang diperoleh di lapangan akan disinkronkan 

dan diselaraskan dengan landasan teori yang telah disusun sebelumnya, 

sehingga akan didapat data yang valid. 

      Dalam penelitian ini peneliti menggunakan analisis kualitatif dengan 

model interaktif.  Model analisis ini memerlukan tiga komponen yaitu reduksi 

data, sajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi dengan 

menggunakan sistem siklus. Dalam bentuk ini peneliti tetap bergerak di antara 

ketiga komponen tadi dengan proses pengumpulan data selama kegiatan 

pengumpulan data berlangsung. Setelah pengumpulan data berakhir, peneliti 

mengadakan penarikan kesimpulan dengan memverifikasikannya semua hal 

yang terdapat dalam reduksi data dan sajian data (H.B. Sutopo, 1988 : 40). 

      Adapun proses analisisnya adalah sebagai berikut: 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



      Langkah pertama mengumpulkan data, setelah data-data terkumpul kemudian 

data direduksi, artinya data diseleksi dan disederhanakan, kemudian diadakan 

penyajian data, yaitu rangkaian data yang memungkinkan untuk ditarik 

kesimpulan. Apabila kesimpulan yang ditarik kurang mantap dapat diulang 

lagi melalui pengumpulan data. Setelah data-data terkumpul secara lengkap, 

kemudian diadakan penyajian data lagi yang dibuat secara sistematis, 

sehingga dapat diperoleh kesimpulan yang lebih mantap. 

 

F.   Sistematika  Penulisan  Hukum 

BAB I  PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

B. Perumusan Masalah 

C. Tujuan Penelitian 

D. Manfaat Penelitian 

E. Metode Penelitian 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

BAB II  TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Kerangka Teoritik 

     1. Tinjauan Umum tentang Pembuktian dalam Perkara Pidana 

a. Pengertian Perkara Pidana, 

b. Pengertian Pembuktian, 

c. Teori-teori Pembuktian, 

d. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP, 

e. Alat-alat Bukti, 

f. Kekuatan Pembuktian, 

g. Prinsip Minimum Pembuktian. 

2.  Tinjauan Umum tentang Korupsi 

a. Pengertian Korupsi, 

b. Tindak Pidana Korupsi, 
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c. Pola Rumusan Delik Korupsi. 

         B.  Kerangka Pemikiran 

BAB  III   HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A.  Penerapan Sistem Pembuktian Terbalik Terbatas Berdasarkan Ketentuan  

      UU No.31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. 

               1. Putusan Pengadilan Negeri Kasus Tindak Pidana Korupsi. 

a. Kasus I, Putusan PN. Surakarta No.94/Pid. B/2003/PN. SKA. 

b. Kasus II, Putusan PN. Raba Bima No.68/PID.B/1991/PN.RBI. 

      2. Analisa Putusan Kasus I dan Kasus II dilihat dari sistem pembuktiannya. 

          B. Hambatan-hambatan yang ditemui di dalam penerapan sistem pembuktian  

perkara korupsi. 

BAB  IV   PENUTUP 

A.  Kesimpulan, 

B.  Saran-saran.       

DAFTAR  PUSTAKA 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 
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