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egiatan usaha di bidang perbankan merupakan salah satu
jenis usaha yang dibutuhkan dalam pembangunan guna
menggairahkan kehidupan perekonomian. Kegiatan tersebut
dijalankan melalui sebuah wadah yang disebut dengan Bank,
yaitu sebuah badan usaha yang menghimpun dana dari
masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada
masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya
dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Mengingat
fungsinya sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat,
maka kegiatan usaha ini terikat pada prinsip-prinsip tertentu. Salah
satunya ialah prinsip kerahasiaan bank dalam rangka menjaga
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan.
Pada sisi yang lain, lembaga perbankan sering kali menjadi
tempat terjadinya kejahatan dan tempat menyimpan hasil
kejahatan. Salah satu jenis kejahatan yang kerap berkaitan dengan
bidang perbankan ialah tindak pidana korupsi. Tindak pidana
korupsi bisa terjadi pada lembaga perbankan, baik pada bank
milik pemerintah pusat maupun daerah. Sementara itu, bank
tempat menyimpan hasil korupsi bukan hanya sebatas pada bank
milik pemerintah saja, tetapi juga dapat disimpan di bank swasta.
Bahkan tidak jarang para koruptor juga menyimpan uang hasil
korupsinya pada bank yang ada di luar negeri untuk menghindari
kejaran aparatur penegak hukum.
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Sehubungan dengan hal itu, maka pengungkapan kasus korupsi
membutuhkan kesaksian dari pejabat bank. Dalam konteks yang
demikian ini, akan timbul benturan antara upaya pihak bank
untuk melaksanakan kewajiban menjaga ‘rahasia bank’ dengan
kewajiban memberikan kesaksian dalam perkara pidana. Untuk
mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Perbankan dan UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah mengatur
adanya pengecualian terkait dengan ketentuan ‘rahasia bank’,
yang salah satunya ialah untuk kepentingan penanganan perkara
pidana. Semua hal tersebut dibahas dalam buku yang sederhana
ini.
Akhir kata, semoga buku ini dapat menambah pengetahuan
para pembaca serta dapat memberi manfaat terhadap upaya
pemberantasan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan
kegiatan usaha di bidang perbankan.

Jakarta, Maret 2017
Penulis

Dr. Bambang S. Rukmono, S.H., M.H.
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Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta
pengaruh globalisasi yang melanda dunia, mengakibatkan kegiatan
pembangunan nasional tak terhindarkan dari perkembangan
dunia internasional. Pesatnya kemajuan teknologi dan semakin
terbukanya tatanan dunia, ternyata tidak hanya memiliki
implikasi positif bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, tetapi
juga negatif. Salah satu implikasi negatif dari kemajuan ilmu
pengetahuan dan teknologi tersebut ialah tidak diterapkannya
atau tidak dimanfaatkannya secara tepat, cermat dan bertanggung
jawab, baik bagi kepentingan pribadi maupun korporasi yang
mengakibatkan kerugian bagi perseorangan maupun masyarakat
dan negara. Sebab semakin tinggi intelektualisme yang dikuasai
dalam bentuk yang negatif, semakin canggih pula pola dan modus
operandi kejahatan yang dilakukan.
Tindak kejahatan yang dilakukan dengan modus operandi
melalui sarana teknologi dan dilakukan oleh kaum terpelajar
(intelektual) ini biasanya dikenal dengan nama white collar crime
(kejahatan kerah putih). Upaya pemberantasan tindak kejahatan
ini harus dilakukan walau memang tidak semudah pemberantasan
kejahatan konvensional. Sungguh sangat ironis, tidak adil, dan
merugikan serta membahayakan hak individu, masyarakat, dan
negara, apabila karena kecanggihan pola modus operandi yang
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dilakukan orang atau oknum baik secara sendiri-sendiri maupun
bekerja sama yang tingkat intelektualnya tinggi, tidak dapat
terjaring dan dikenakan tindakan hukum dengan sanksi memadai
hanya karena hukum positif tidak mengatur mengenai kejahatan
tersebut.
Seiring dengan kemajuan pembangunan di Indonesia dan
perkembangan perekonomian dunia secara global, tuntutan
kebutuhan masyarakat akan jasa perbankan semakin meningkat.
Sektor perbankan berkembang pesat dan mempunyai peranan
yang strategis. Perbankan sebagai lembaga perantara keuangan
yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.1 Dalam
menjalankan kegiatan usahanya sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat, timbulnya ekses-ekses negatif berupa
terjadinya suatu tindak pidana khusus yang dilakukan oleh oknum
perbankan sendiri, nasabah atau pihak ketiga maupun kerja sama
di antara keduanya mungkin saja terjadi.
Tindak pidana yang terkait dengan bidang perbankan tersebut
dapat diartikan, bahwa bank sebagai sasaran dalam tindak pidana
dan/atau bank sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana.
Sebagai contoh, misalnya simpanan dana pada bank yang
kemungkinan adalah uang hasil kejahatan yang akan diputihkan
atau yang lebih dikenal dengan istilah pencucian uang (money
laundering); atau penyaluran dana olah bank dalam bentuk
pemberian kredit yang tidak sesuai dengan prosedur/ketentuan
yang berlaku karena adanya kolusi antara oknum bank dengan
nasabah (kreditur). Tidak jarang uang yang disimpan tersebut
merupakan uang hasil tindak pidana yang merugikan keuangan
negara; atau penyaluran dana perbankan tersebut merugikan
keuangan bank milik negara sehingga perbuatan tersebut dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh karena itu,
fenomena kegiatan usaha dunia perbankan yang bisa dijadikan
1

Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2000),
hlm. 7.
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sebagai sasaran maupun sarana tindak pidana, sebaiknya
mendapatkan perhatian yang sungguh-sunguh dari semua
pihak, khususnya dari aparat penegak hukum (polisi, jaksa, dan
hakim) karena hal ini berpotensi menimbulkan gangguan bagi
perekonomian masyarakat.
Sebenarnya perangkat peraturan perundang-undangan
di bidang perbankan telah sedemikian rupa mengatur upaya
perlindungan dana masyarakat yang disimpan di bank, antara lain
dengan memberikan pedoman kepada bank untuk melakukan
kegiatan usahanya berdasarkan atas prinsip kehati-hatian
(prudential regulation).2 Selain itu, dalam rangka pembinaan
dan pengawasan, baik pada masa otoritas perbankan di bawah
Bank Indonesia (BI)3 maupun Otoritas Jasa Keuangan (OJK),
telah dikeluarkan berbagai regulasi, seperti: Batas Maksimum
Pemberian Kredit (BMPK), Posisi Devisa Netto (PDN), penyediaan
modal minimum (Capital Adequacy Ratio-CAR), serta ketentuan
lainnya sebagai rambu-rambu menciptakan lembaga perbankan
yang sehat. Regulasi pada masa OJK, di antaranya :
1.
POJK Nomor 50/POJK.03/2017 tentang Kewajiban
Pemenuhan Rasio Pendanaan Stabil Bersih (Net Stable
Funding Ratio) bagi Bank Umum;
2.
POJK Nomor 49/POJK.03/2017 tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan Rakyat;
3.
POJK Nomor 48/POJK.03/2017 tentang Transparansi
Kondisi Keuangan Bank Perkreditan Rakyat;
4.
POJK Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan
Fungsi Kepatuhan Bank Umum;

2

Marulak Pardede, Likuidasi Bank dan Perlindungan Nasabah, (Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan, 1998), hlm. 4.
3
Sutan Remi Sjahdeini, “Sudah Memadaikah Perlindungan yang Diberikan Oleh
Hukum Kepada Nasabah Penyimpan Dana?” Orasi Ilmiah disampaikan pada
Sidang Terbuka Rapat Senat Universitas Airlangga dalam rangka memperingati
Dies Natalis XI/Lustrum VIII Universitas Airlangga, Surabaya 10 November 1994,
hlm. 13-18.

Kesaksian Pejabat Bank

5

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
5.

6.

7.
8.

9.

I
IS
EV

R

POJK Nomor 45/POJK.03/2017 tentang Perlakuan
Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi
Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana
Alam;
POJK Nomor 44/POJK.03/2017 tentang Pembatasan
Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum
untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah;
POJK Nomor 43/POJK.03/2017 tentang Tindak Lanjut
Pelaksanaan Pengawasan Bank;
POJK Nomor 42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan
atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum;
POJK Nomor 39/POJK.03/2017 tentang Kepemilikan
Tunggal pada Perbankan Indonesia.

Semua ketentuan tersebut pada hakekatnya dimaksudkan
untuk menjaga usaha perbankan agar berjalan dengan baik dan
tidak merugikan masyarakat.
Namun demikian, pada sisi yang lain bank juga sering
dijadikan sebagai sasaran/tempat untuk menyembunyikan
hasil kejahatan, sehinga hal ini menimbulkan masalah hukum
tersendiri. Sebab secara tidak langsung pengungkapan terhadap
kasus yang demikian itu sangat menyita waktu dan efisiensi kerja
bank yang dapat mengganggu kelancaran tugas-tugas bank.
Keadaan demikian dilandasi suatu pemikiran bahwa dalam era
pembangunan, bank sebagai institusi dan agen pembangunan
menduduki peran yang sangat strategis dalam pembangunan
ekonomi nasional. Sebagai pusat mekanisme pengedaran uang,
penggerak roda ekonomi, bank berada pada posisi yang sangat
penting untuk membawa serta mewujudkan kemakmuran dan
kesejahteraan rakyat. Karena itu, keterkaitan dan kepercayaan
masyarakat pada industri perbankan merupakan pilar dan

6
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unsur utama yang harus dijaga dan dipelihara, tidak terkecuali
kepercayaan dari dunia internasional atau dari negara-negara lain.
Kepercayaan masyarakat merupakan unsur pokok dari
eksistensi suatu bank. Oleh karena itu, terpeliharanya kepercayaan
masyarakat terhadap suatu bank pada khususnya dan perbankan
pada umumnya, ialah dapat atau tidaknya bank dipercaya oleh
nasabah yang menyimpan dananya dan/atau menggunakan jasajasa lainnya dari bank tersebut untuk tidak mengungkapkan
keadaan keuangan dari nasabah yang bersangkutan kepada
pihak lain. Dengan kata lain, kepercayaan masyarakat terhadap
suatu bank sangat bergantung kepada kemampuan bank untuk
menjunjung tinggi dan mematuhi teguh “rahasia bank”. Bila suatu
bank tidak dapat memegang rahasia nasabahnya, hampir pasti
bank tersebut akan ditinggalkan oleh nasabahnya.
Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992
tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank wajib
merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan
simpanannya. Penjelasan Pasal 40 menyatakan bahwa keterangan
mengenai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang
wajib dirahasiakan bank. Rahasia tersebut akan lebih dipegang
teguh oleh bank bila ditetapkan bukan hanya sekedar kewajiban
kontraktual antara bank dengan nasabah, tetapi ditetapkan
sebagai kewajiban publik. Di satu pihak kepentingan masyarakat
menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang teguh
oleh perbankan, namun di pihak lain jangan sampai kepentingan
masyarakat menjadi tersisih karena rahasia bank itu dilaksanakan
dengan teguh. Untuk keperluan tersebut, masyarakat harus
mengizinkan agar dalam hal-hal tertentu kewajiban rahasia bank
dapat dikecualikan.
Dalam hal ini Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang
Perbankan sebagaimana telah diubah Undang-undang Nomor
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10 Tahun 1998 memberikan tujuh hal pengecualian yang sifatnya limitatif. Artinya di luar tujuh hal tersebut, tidak terdapat
pengecualian yang lain. Pengecualian tersebut, meliputi:
1.
Untuk kepentingan perpajakan (Pasal 41);
2.
Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah
diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang
Negara/Panitia Urusan Piutang Negara (Pasal 41A);
3.
Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana
(Pasal 42);
4.
Untuk perkara perdata antara bank dengan nasabahnya
(Pasal 43);
5.
Untuk tukar-menukar informasi antar-bank (Pasal 44);
6.
Atas persetujuan permintaan atau kuasa dari nasabah
penyimpan secara tertulis (Pasal 44A ayat (1)); dan
7.
Dalam hal Nasabah Penyimpan meninggal dunia,
ahli waris berhak memperoleh keterangan mengenai
simpanannya (Pasal 44A ayat (1)).
Dalam penanganan suatu kasus tindak pidana, untuk
membuktikan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dalam
keterkaitannya dengan bank, aparat penegak hukum biasanya
memerlukan keterangan saksi (kesaksian) dari pejabat bank
guna mendukung dan menguatkan bukti-bukti lain yang telah
ditemukan. Kenyataan di lapangan, aparat penegak hukum sering
kali menghadapi kendala dalam meminta kesaksian dari pejabat
bank yaitu dalam hal memperoleh izin, yang dapat menghambat
proses penanganan perkara, baik dari segi individu pejabat
bank maupun teknis prosedural birokrasi dalam permohonan
izin. Hal ini akan berakibat pada tidak diperolehnya kepastian
penyelesaian perkara dalam rangka pelaksanaan asas peradilan
cepat, sederhana, dan biaya ringan (constante justitie), serta
menjamin kepastian hukum, hak-hak asasi pencari keadilan.
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Berdasarkan uraian di muka, buku ini mencoba untuk
menganalisis masalah-masalah antara lain mengenai pemberian
kesaksian oleh pejabat bank sebagai faktor penghambat penanganan perkara korupsi dan keterkaitan antara pemberian
kesaksian oleh pejabat bank dalam perkara korupsi dengan
kejahatan “rahasia bank”. Kedua masalah tersebut akan menjadi fokus pembahasan dalam buku ini dalam rangka untuk
mengetahui alasan pemberian kesaksian oleh pejabat bank sebagai
penghambat penanganan tindak pidana korupsi; dan keterkaitan
pemberian kesaksian oleh pejabat bank dalam kasus tindak pidana
korupsi dengan kejahatan membuka “rahasia” bank. Pemikiran
dalam buku ini diharapkan dapat membantu pengembangan
ilmu hukum, khususnya mengenai pendayagunaan fungsi hukum
pidana dalam menangani kasus tindak pidana korupsi yang
memerlukan kesaksian pejabat bank. Selain itu, buku ini juga
diharapkan dapat menjadi masukan bagi para pihak yang terkait
dengan masalah tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan
dengan kebijakan dan pengaturan perundang-undangan mengenai
masalah kesaksian pejabat bank.

Kesaksian Pejabat Bank
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II

PEMBUKTIAN DALAM
PERKARA PIDANA

A. Pembuktian dan Hukum Pembuktian
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Salah satu fase terpenting dalam penanganan perkara
pidana ialah proses pembuktian. Pembuktian merupakan titik
sentral dalam penanganan suatu perkara tindak pidana. Melalui
tahapan pembuktian inilah segala rupa dan bentuk tindakan
yang dilakukan oleh penyidik maupun penuntut umum
pada tahap penyidikan dan penuntutan diuji kebenarannya.
Memang pembuktian dalam penanganan suatu perkara itu pada
akhirnya akan dilakukan secara terbuka di muka persidangan.
Namun demikian, proses pembuktian itu sendiri pada hakikatnya sudah dimulai sejak tahap penyidikan. Misalnya
pada penentuan tersangka, penyidik harus mengumpulkan
alat bukti terlebih dahulu. Adanya alat bukti yang cukup ini
juga diperlukan saat penyidik akan melakukan penahanan.
Fakta tersebut menunjukkan bahwa proses pembuktian itu
sebenarnya sudah dimulai sejak tahap penyidikan.
Proses pembuktian yang sudah dijalankan sejak tahap
penyidikan tersebut dapat dikatakan sebagai hukum
pembuktian dalam arti luas. Hukum pembuktian dalam
arti luas pada hakikatnya mengandung pengertian sebagai
keseluruhan hukum yang mengatur proses pembuktian suatu
kasus pidana berdasarkan alat-alat bukti menurut undang-
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undang dan barang bukti yang ditemukan. Adapun hukum
pembuktian dalam arti sempit adalah keseluruhan ketentuan
hukum yang mengatur proses pembuktian suatu kasus pidana
di depan pengadilan berdasarkan alat bukti menurut undangundang dan barang bukti yang ada. Maknanya, hukum pembuktian dalam arti sempit hanya sebatas aturan yang terkait
dengan pembuktian di muka persidangan, sedangkan hukum
pembuktian dalam arti luas itu meliputi pula aturan pembuktian
yang berlaku pada tahap penyidikan perkara.
Pengertian tentang pembuktian dan hukum pembuktian
itu sendiri tidak dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau yang lebih
dikenal dengan sebutan KUHAP. Ketentuan Umum KUHAP
yang memuat definisi istilah-istilah dalam KUHAP tidak
memuat definisi pembuktian dan hukum pembuktian. Oleh
karena itu, untuk memahami pengertian pembuktian dan
hukum pembuktian akan diuraikan pengertiannya secara
linguistik dan menurut definisi para ahli.
Secara linguistik, istilah pembuktian berasal dari kata
“bukti” yang artinya sesuatu yang menyatakan kebenaran
suatu peristiwa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata
“membuktikan” diartikan sebagai memperlihatkan bukti
atau meyakinkan dengan bukti. Adapun kata “pembuktian”
diartikan sebagai proses perbuatan, cara membuktikan proses
perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan
kebenaran suatu peristiwa.1
Beberapa ahli hukum mendefinisikan istilah pembuktian
melalui makna kata “membuktikan”. Menurut Sudikno
Mertokusumo, membuktikan dalam arti yuridis berarti memberi
dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara
yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran
1

Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka Indonesia,
1990), hlm. 133
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peristiwa yang diajukan.2 Kata “membuktikan” juga digunakan
oleh Subekti untuk menjelaskan pengertian istilah pembuktian.
Menurut Subekti membuktikan adalah meyakinkan hakim
tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan
dalam suatu persengketaan.3 Berdasarkan dua definisi tersebut
dapat disimpulkan bahwa “membuktikan” adalah proses
menjelaskan kedudukan hukum para pihak yang sebenarnya
dan didasarkan pada dalil-dalil yang dikemukakan oleh
para pihak, sehingga pada akhirnya hakim dapat mengambil
kesimpulan siapa yang benar serta siapa yang salah dan harus
memikul pertanggungjawaban hukum atas perbuatannya.
Selain menggunakan kata “membuktikan” dalam memberi makna istilah pembuktian, terdapat pula ahli yang
mendefinisikan istilah pembuktian itu sendiri, seperti Martiman
Projohamidjojo dan M. Yahya Harahap. Menurut Martiman
Projohamidjojo proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran
atas sesuatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap
kebenaran peristiwa tersebut.4 Sementara itu M. Yahya Harahap
menyatakan bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan
yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang
dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang
didakwakan kepada terdakwa.5
Secara yuridis, proses pembuktian sangat erat kaitannya
dengan hukum pembuktian. Oleh karena itu, selain harus
memahami pengertian pembuktian, perlu juga dipahami
pengertian dari hukum pembuktian. Menurut Bambang Poer2

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, (Yogyakarta: Liberty,
2006), hlm. 35.
3
Subekti. Hukum Pembuktian. (Jakarta: Pradnya Paramita, 2001), hlm. 1
4
Martiman Prodjohamidjojo, Komentar atas KUHAP: Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1984), hlm. 11.
5
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP:
Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali,
(Jakarta: Sinar Grafika, 2003), hlm. 273.

Kesaksian Pejabat Bank

13

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
nomo, hukum pembuktian adalah keseluruhan aturan hukum
atau peraturan undang-undang mengenai kegiatan untuk
rekonstruksi suatu kenyataan yang benar dari setiap kejadian
masa lalu yang relevan dengan persangkaan terhadap orang
yang diduga melakukan perbuatan pidana dan pengesahan
setiap sarana bukti menurut ketentuan hukum yang berlaku
untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana.6 Hal ini
menunjukkan bahwa pembuktian itu terkait dengan proses
membuktikan, sedangkan hukum pembuktian terkait dengan
aturan tentang proses membuktikan.

R

B. Hukum Pembuktian sebagai Bagian Hukum Acara Pidana

I
IS
EV

Hukum pembuktian mengatur tentang upaya pembuktian
suatu perkara yang sudah dilakukan sejak tahap penyelidikan
hingga berpuncak pada pemeriksaan alat bukti di persidangan.
Hal ini menunjukkan bahwa hukum pembuktian sangat erat
kaitannya dengan hukum acara, yang dalam hal ini ialah
hukum acara pidana. Bahkan hukum pembuktian dalam
perkara pidana merupakan bagian dari hukum acara pidana
itu sendiri.
Sebelum membahas lebih lanjut mengenai teori pembuktian
dan sistem pembuktian serta alat bukti yang sah, maka ada
baiknya dibahas terlebih dahulu masalah yang terkait dengan
hukum acara pidana. Hal ini perlu ditekankan karena apa yang
hendak dicapai oleh hukum acara pidana berbeda dengan
apa yang hendak dicapai oleh hukum acara perdata. Adanya
perbedaan tersebut juga membawa perbedaan pula terkait
dengan proses pembuktian dalam kedua perkara tersebut.

Bambang Poernomo, Pertumbuhan Hukum Penyimpangan di luar Kodifikasi
Hukum Pidana, (Jakarta: Bina Aksara, 1984), hlm. 38.
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Hukum acara pidana merupakan bagian dari hukum
pidana dalam arti yang luas. Hukum pidana dalam arti yang
luas meliputi baik hukum pidana substantif (material) maupun
hukum pidana formal atau hukum acara pidana. Menurut D.
Simons, hukum acara pidana mengatur bagaimana negara
melalui alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana
dan menjatuhkan pidana.7 Hukum acara pidana digerakkan
oleh aparatur penegak hukum yang tergabung dalam sebuah
sistem yang disebut sistem peradilan pidana (criminal
justice system). Istilah sistem peradilan pidana merupakan
suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam
penanggulangan kejahatan dengan pendekatan sistem.
Penggunaan istilah sistem menurut Ali Said bermakna bahwa
dalam melakukan manajemen administrasi peradilan pidana
digunakan pendekatan sistemik.8 Hal ini bermakna bahwa
di antara komponen sistem harus ada keterpaduan demi
tercapainya tujuan bersama. Keterpaduan itu akan terwujud
apabila masing-masing komponen mempunyai penghayatan
yang sama dalam sistem peradilan pidana.
Menurut Mardjono Reksodiputro, sistem peradilan
pidana adalah sistem dalam suatu masyarakat yang bertujuan
untuk menanggulangi kejahatan, yaitu suatu usaha untuk
mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas yang
dapat ditoleransi masyarakat.9 Sebagai suatu sistem, peradilan
pidana mempunyai cakupan yang sangat luas, meliputi:
pembuatan peraturan perundang-undangan, penegakan hukum dan pemeriksaan di persidangan, serta upaya memperbaiki terpidana agar dapat kembali ke masyarakat dengan
Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001),
hlm. 4
8
Mardjono Reksodiputro, “Mengembangkan Pendekatan Terpadu Dalam Sistem
Peradilan Pidana (Suatu Pemikiran Awal)”, dalam: Kriminologi dan Sistem
Peradilan Pidana, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum
Universitas Indonesia, 1997, hlm. 145.
9
Ibid., hlm. 140.
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baik. Secara sederhana masyarakat menilai sistem peradilan
pidana merupakan mekanisme bekerjanya lembaga penegak
hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga
pemasyarakatan (LP). Dengan kata lain, sistem peradilan
pidana adalah bekerjanya polisi, jaksa, hakim dan petugas LP,
yang berarti pula berprosesnya atau bekerjanya hukum acara
pidana.10
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai komponen
sistem peradilan pidana, aparatur penegak hukum yang terlibat
dalam proses peradilan pidana terikat oleh sebuah aturan yang
disebut dengan hukum acara pidana. Hukum acara pidana ini
dibuat agar proses peradilan pidana tidak menyimpang dari
tujuan hakikinya, yaitu menemukan kebenaran yang obyektif
(objective truth). Adapun hukum acara pidana yang berlaku
di Indonesia saat ini Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
(KUHAP). Namun demikian, di dalam KUHAP sendiri tidak
dijelaskan apa yang dimaksud dengan hukum acara pidana
itu. KUHAP hanya memberi definisi beberapa bagian hukum
acara pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan,
mengadili, praperadilan, putusan pengadilan, penyitaan,
upaya hukum, penggeledahan, penangkapan, penahanan, dan
lain-lain, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 KUHAP.
Menurut Van Bemmelen, ilmu hukum acara pidana
mempelajari peraturan-peraturan yang diciptakan oleh negara
karena adanya dugaan terjadinya pelanggaran undang-undang
pidana:11
1.
Negara melalui alat-alatnya menyidik kebenaran;
2.
Sedapat mungkin menyidik pelaku perbuatan itu;
3.
Mengambil tindakan-tindakan yang perlu guna
mengungkap pelaku dan kalau perlu menahannya;
10

Topo Santoso, Polisi dan Jaksa: Keterpaduan atau Pergulatan, (Depok: Pusat
Studi Peradilan Pidana, 2000), hlm. 23.
11
Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985), hlm. 17—18.
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5.

6.
7.

Mengumpulkan bahan-bahan bukti (bewijsmateriaal)
yang telah diperoleh pada penyidikan kebenaran
guna dilimpahkan kepada hakim dan membawa
terdakwa ke depan hakim tersebut;
Hakim memberi keputusan tentang terbukti tidaknya
perbuatan yang dituduhkan kepada terdakwa dan
untuk itu menjatuhkan pidana atau tindakan tata
tertib;
Upaya hukum untuk melawan keputusan tersebut;
Akhirnya melaksanakan keputusan tentang pidana
dan tindakan tata tertib itu.
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Berdasarkan apa yang dikemukakan oleh Van Bemmelen
di atas, dapat diketahui bahwa inti dari hukum acara pidana
itu pada hakikatnya adalah proses pembuktian. Semua
tindakan yang dilakukan oleh aparatur penegak hukum mulai
dari angka 1 sampai dengan angka 5, semuanya ditujukan
untuk proses pembuktian tindak pidana yang disangkakan
atau didakwakan kepada seseorang. Bahkan di dalam
angka 4 secara tegas dinyatakan ”mengumpulkan bahanbahan bukti” sebagai bagian dari hukum acara pidana. Hal
ini menunjukkan, hukum pembuktian memang merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari hukum acara pidana. Oleh
karena itu, sistem pembuktian yang dianut dalam perkara
pidana harus mampu mendukung terwujudnya tujuan hukum
acara pidana mewujudkan kebenaran materiil atau kebenaran
yang obyektif (objective truth).
Tujuan hukum acara pidana untuk menemukan kebenaran
materiil juga secara tegas dinyatakan dalam Pedoman
Pelaksanaan KUHAP (Keputusan Menteri Kehakiman R.I
Nomor M.01.PW.07.03. Tahun 1982). Dalam Pedoman
Pelaksanaan KUHAP, tujuan hukum acara pidana dinyatakan
dengan rumusan sebagai berikut:
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”Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan
tepat, dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku
yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran
hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan
putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan
apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan.”
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Merujuk pada uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
tujuan hukum acara pidana ialah menemukan kebenaran
yang sesungguhnya. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi
hak asasi tersangka/terdakwa. Jangan sampai orang yang tidak
bersalah dijatuhi hukuman. Hal ini berarti tujuan hukum acara
pidana adalah untuk mewujudkan proses hukum yang adil
dan layak (due process of law atau behorlijk process recht),
bagi setiap orang yang diduga melakukan suatu kejahatan.
Adapun yang menjadi tujuan hukum acara pidana menurut
pedoman pelaksanaan KUHAP ialah sebagai berikut:
“Tujuan dari hukum acara pidana adalah untuk mencari
dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati
kebenaran materiil, ialah kebenaran yang selengkaplengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan
ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat,
dengan tujuan untuk mencari siapakah pelaku yang
tepat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum,
dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari
pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa
tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang
didakwa itu dapat dipersalahkan.”
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Senada dengan hal tersebutVan Bemmelen, mengemukakan
tiga fungsi hukum acara pidana, yaitu:12
1.
Mencari dan menemukan kebenaran;
2.
Pemberian putusan oleh hakim; dan
3.
Pelaksanaan putusan.
Di antara ketiga fungsi tersebut, fungsi pertama merupakan yang paling penting. Oleh karena itu, definisi yang
dikemukakan oleh Simons sebagaimana telah dikemukakan
pada bab pendahuluan, bahwa hukum pidana formil adalah
hukum yang mengatur tentang bagaimana negara melalui
alat-alatnya melaksanakan haknya untuk memidana dan
menjatuhkan pidana, jadi berisi acara pidana, kurang tepat
karena melupakan fungsi mencari kebenaran materiil.
Pada hakikatnya, menemukan kebenaran materiil hanyalah
merupakan tujuan antara dari sistem peradilan pidana. Sebab
ada tujuan akhirnya, yaitu terwujudnya masyarakat yang
tertib, tentram, damai, adil makmur dan sejahtera. Tujuan
yang demikian ini dikemukakan oleh ahli hukum acara
pidana Indonesia, Andi Hamzah, dengan menyatakan bahwa
tujuan hukum acara pidana, yaitu mencari dan menemukan
kebenaran materiil hanyalah merupakan tujuan antara.
Artinya, ada tujuan akhir dari hukum acara pidana yaitu yang
menjadi tujuan seluruh tertib hukum Indonesia. Dalam hal ini
ialah mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai,
adil dan sejahtera (tata tentram kerta raharja).13
“Mencari kebenaran materiil” merupakan tujuan hukum
acara pidana. Akan tetapi, usaha hakim menemukan
kebenaran materiil terikat kepada batas-batas dakwaan yang
diajukan jaksa. Hakim bebas untuk mendapatkan bukti-bukti
termasuk pemeriksaan saksi-saksi yang diajukan oleh para
pihak (penuntut umum dan terdakwa/pembelanya). Untuk
12
13

Ibid., hlm. 19.
Ibid.
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memperkuat keyakinannya, hakim dapat meminta bukti dari
kedua pihak, yaitu terdakwa dan penuntut umum, juga saksisaksi yang diajukan kedua pihak.14

C. Teori dan Sistem Pembuktian
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Dalam rangka mengungkap suatu kebenaran dalam proses
pemeriksaan suatu perkara, agar keadilan dan kepastian
hukum dapat ditegakkan, maka putusan pengadilan harus
didasarkan pada rasa keadilan dengan mempertimbangkan
secara saksama bukti-bukti yang diajukan. Pembuktian memegang peran penting dalam proses pemeriksaan sidang
pengadilan. Melalui proses pembuktian nasib seorang terdakwa akan ditentukan, sehingga pembuktian tentang benar
tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan
merupakan bagian yang terpenting dari acara pidana. Bila
hasil pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang ditentukan
undang-undang tidak cukup membuktikan kesalahan yang
didakwakan, maka terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan
dan hukuman. Sebaliknya kalau kesalahan terdakwa dapat
dibuktikan dengan alat-alat bukti yang sah sesuai ketentuan
undang-undang, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah
dan dijatuhi pidana.
Sejarah perkembangan hukum acara pidana menunjukkan
bahwa ada beberapa teori terkait dengan upaya membuktikan
perbuatan yang didakwakan. Teori pembuktian ini bervariasi
menurut waktu atau “tempus” dan tempat atau “locus” (negara),
antara lain: teori negatif, teori positif, dan teori bebas.15

14

Andi Hamzah, Hukum Acara ..., Op.Cit., hlm. 8
Martina Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik Korupsi,
(Bandung: CV. Mandar Maju, 2001), hlm. 100—107; lihat juga K. Wantjik Saleh,
Tindak Pidana Korupsi dan Suap, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 67-90.
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Menurut teori negatif, hakim hanya boleh menyatakan
bersalah dan menjatuhkan pidana, jika telah terbukti perbuatan
yang dilakukan oleh terdakwa. Perlu adanya keyakinan pada
hakim yang didasarkan pada alat-alat bukti yang sah, bahwa
memang telah dilakukan sesuatu perbuatan yang dilarang dan
bahwa terdakwalah yang melakukan perbuatan itu.
Menurut teori positif, hakim hanya menentukan kesalahan
terdakwa bila ada bukti minimum yang diperlukan undangundang. Jika bukti minimum diperoleh, hakim wajib menyatakan kesalahan terdakwa. Titik berat ajaran ini ialah positivitas.
Tidak ada bukti, tidak dihukum; ada bukti, meskipun sedikit,
harus dihukum. Keyakinan hakim tidak menjadi syarat utama
bagi dihukum tidaknya seorang terdakwa.
Menurut teori bebas, hakim tidak terikat pada alat-alat
bukti yang sah. Asalkan ada keyakinan pada hakim tentang
kesalahan terdakwa, yang didasarkan pada alasan yang dapat
dimengerti dan dibenarkan oleh pengalaman, hakim dapat
menjatuhkan pidana. Hal ini bermakna bahwa walaupun
tidak cukup bukti, asalkan hakim yakin, maka hakim dapat
menjalankan dan memidana seorang terdakwa. Kelemahan
sistem ini diantaranya, hakim dapat bertindak sewenangwenang berdasarkan perasaannya saja.
Ketiga teori ini selalu dimungkinkan dan akhir-akhir ini
berkembang suatu teori baru, yaitu teori modern.16 Beberapa
teori modern tersebut, yaitu sebagai berikut:17
1.
Teori Pembuktian Menurut Keyakinan Belaka (Bloot
Gemoedelijke Overtuiging atau Convinction Intime
Bewijstheorie)
Teori pembuktian ini tidak membutuhkan suatu peraturan tentang pembuktian, dan menyerahkan segala
16

R. Tresna, Komentar Atas Reglement Hukum Acara di Dalam Pemeriksaan
Dimuka Pengadilen Negeri, (Jakarta: NV Versluys, tt), hlm. 242.
17
Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik ..…, Op.Cit., hlm.
101—107;
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sesuatunya pada kebijaksanaan hakim, serta terkesan
hakim sangat bersifat subyektif. Dalam sistem ini,
hakim dapat memutuskan hanya menurut perasaannya
belaka, apakah suatu tindak pidana harus dianggap
telah terbukti atau tidak. Alasan ini disebut convention
intime atau bloot gemoedelijke overtuiging. Dasar
pertimbangannya ialah dengan menggunakan pikiran
secara logika silogisme, yakni premise mayor, premise
minor dan konklusio, sebagai hasil penarikan pikiran
dan logika.
Sistem ini memberikan kebebasan kepada hakim
yang terlalu besar, sehingga sulit diawasi dan berpotensi
menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang.
Di samping itu, terdakwa atau penasihat hukumnya
sulit untuk melakukan pembelaan. Dalam hal ini hakim
dapat memidana terdakwa berdasarkan keyakinannya
bahwa ia telah melakukan apa yang didakwakan.
Memang pemeriksaan terhadap alat bukti dalam sistem
ini tetap dilakukan, namun penilaian terhadap kekuatan
pembuktiannya tetap tergantung pada keyakinan hakim
semata. Hakim dapat menjatuhkan putusan berdasarkan
keyakinannya belaka dengan tidak terikat oleh suatu
peraturan.
2.

22

Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara
Positif (Positief Wettelijke Bewijstheorie)
Teori pembuktian ini merupakan kebalikan dari
teori pembuktian dengan keyakinan hakim belaka
(convinction intime). Teori ini dianut di Eropa pada
masa berlakunya asas inquisitoir dan saat ini sudah
banyak ditinggalkan. Dalam teori ini undang-undang
menetapkan alat-alat bukti yang dapat dipakai oleh
hakim, dan cara bagaimana hakim mempergunakan
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alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat
itu sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai
sesuai dengan yang ditetapkan oleh undang-undang,
maka hakim harus menetapkan keadaan sudah terbukti,
walaupun hakim mungkin berkeyakinan bahwa yang
harus dianggap terbukti itu tidak benar.
Sistem pembuktian positif bergantung pada alatalat bukti sebagaimana disebut secara limitatif dalam
undang-undang. Dikatakan positif karena hanya didasarkan pada undang-undang melulu. Artinya jika telah
terbukti suatu perbuatan itu sesuai dengan alat-alat bukti
yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan
hakim sama sekali tidak diperlukan. Oleh karena itulah
sistem pembuktian ini juga disebut sebagai sistem
atau teori pembuktian formal (formele bewijstheorie).
Menurut D. Simons, teori pembuktian berdasar undangundang secara positif ini berusaha menyingkirkan semua
pertimbangan subyektif hakim dan mengikat hakim
secara ketat menurut peraturan perundang-undangan
pembuktian yang keras.18
Teori Pembuktian Menurut Undang-Undang Secara
Negatif (Negatief Wettelijke Bewijstheorie)
Sistem ini merupakan jalan tengah dari dua teori
sebelumnya, yaitu positief wettelijke dan conviction
intime. Jadi kedua teori tersebut melahirkan teori jalan
tengah yang juga terpecah kedua jurusan, yaitu teori
pembuktian berdasar undang-undang secara negatif
(negatief wettelijke) dan teori pembuktian berdasarkan
keyakinan hakim dengan alasan yang logis (laconviction
raisonnee). Teori yang kedua ini akan diuraikan pada
pembahasan berikutnya.

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara ….., Op. Cit., hlm. 229.
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Menurut teori negatief wettelijke, hakim hanya
boleh menyatakan terdakwa bersalah, apabila ia yakin
dan keyakinan tersebut didasarkan kepada alat-alat
bukti yang sah menurut undang-undang. Sistem ini
mengandung dua syarat, yaitu:
1.
Wettelijk, adanya alat bukti yang sah;
2.
Negatif, alat bukti yang sah tersebut belum
cukup memaksa hakim menganggap terdakwa
bersalah, oleh karenanya dibutuhkan adanya
keyakinan hakim (antara alat bukti dan
keyakinan hakim harus ada hubungan sebab
akibat).
Keyakinan hakim untuk menghukum orang, harus
berdasarkan alasan-alasan yang disebutkan oleh undangundang sebagai alat bukti (wettelijke bewijsmiddelen).
Hakim tidak diperbolehkan untuk mempergunakan alat
bukti yang tidak tidak diatur dalam undang-undang.
Begitu pula dengan tata cara mempergunakan alat bukti
(bewijsvoering) harus sesuai dengan aturan undangundang. Hal ini berarti hakim terikat dengan ketentuan
undang-undang.
Teori Pembuktian Menurut Keyakinan Atas Alasan
Logis (Beredeneerde Vertuiging atau Laconviction
Raisonnee Bewijstheorie)
Laconviction raisonnee juga merupakan teori jalan tengah dari positief wettelijke dan conviction
intime. Persamaannya dengan negatief wettelijke ialah
keduanya sama berdasar atas keyakinan hakim. Artinya terdakwa tidak mungkin dipidana tanpa adanya
keyakinan hakim bahwa ia bersalah. Sedangkan perbedaannya, pada laconviction raisonnee pangkal tolaknya adalah keyakinan hakim yang didasarkan kepada
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suatu kesimpulan (conclusie) yang logis, yang tidak
didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuanketentuan menurut ilmu pengetahuan hakim sendiri.
Adapun pangkal tolak dari negatief wettelijke ialah
aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara
limitatif oleh undang-undang, dan harus diikuti dengan
munculnya keyakinan hakim.
Dalam laconviction raisonnee, keyakinan hakim
untuk menghukum orang berdasarkan alasan-alasan
yang tidak terikat pada penyebutan alat-alat bukti
dan cara menggunakan alat-alat bukti dalam undangundang. Hakim leluasa (bebas) untuk memakai alat-alat
bukti lain asal saja semua dengan dasar alasan yang tepat
menurut logika. Namun keyakinan itu harus disertai
pertimbangan yang nyata dan logis yang dapat diterima
oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim di sini
tidak perlu didukung alat bukti, namun harus dilandasi
alasan-alasan yang masuk akal. Keyakinan hakim
tetap berperan penting dalam menentukan kesalahan
terdakwa, tetapi penerapan keyakinan itu dilakukan
dengan selektif dalam arti keyakinan hakim dibatasi
dengan harus didukung oleh alasan-alasan jelas dan
rasional dalam mengambil keputusan. Sistem ini disebut
juga pembuktian bebas (vrije bewijstheorie) karena
hakim bebas menyebut alasan-alasan keyakinannya.
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Sistem pembuktian yang dianut KUHAP dapat ditelusuri
dalam Pasal 183 KUHAP, yang menyatakan:
“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.”
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Ketentuan tersebut dengan tegas memberi syarat
pembuktian minimal harus dengan dua alat bukti yang sah,
yang dapat menumbuhkan keyakinan hakim atas terjadinya
suatu tindak pidana dan siapa yang bersalah serta harus
memikul pertanggungjawaban pidana. Hal ini bermakna
bahwa sistem pembuktian yang dianut KUHAP ialah sistem
pembuktian berdasarkan undang-undang secara negatif
(negatief wettelijk).
Maksud dari sekurang-kurangya dua alat bukti yang sah
ialah:
1.
Hakim hanya boleh yakin atas kesalahan terdakwa
apabila pada pemeriksaan persidangan telah diperoleh
minimal dua alat bukti yang sah (lebih dari dua alat
bukti, tentu diperbolehkan).
2.
Hanya dengan dua alat bukti yang sah, hakim boleh
menyatakan tindak pidana yang didakwakan telah
terbukti.
3.
Hanya dengan dua alat bukti yang sah, hakim boleh
menjatuhkan pidana.
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Pengertian sekurang-kurangnya dua alat bukti ini dipertegas kembali dalam Pasal 185 ayat (2) dan Pasal 189 ayat
(4) KUHAP. Pasal 185 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa
keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya. Sementara Pasal 189 ayat (4) KUHAP
menentukan bahwa keterangan terdakwa saja tidak cukup
untuk membuktikan bahwa ia bersalah melakukan perbuatan
yang didakwakan kepadanya, melainkan harus disertai dengan
alat bukti yang lain.
Kedua ketentuan tersebut mempertegas sistem pembuktian
yang dianut oleh KUHAP, yaitu sistem pembuktian berdasarkan
undang-undang secara negatif (negatief wettelijk). Dengan
demikian dapat diartikan bahwa bila alat buktinya kurang
dari dua, walaupun hal itu sudah mampu meyakinkan hakim,
hakim tetap tidak boleh memutuskan terdakwa bersalah.
Begitu juga walau telah ada dua alat bukti yang sah, namun
jika alat-alat bukti tersebut belum bisa meyakinkan hakim atas
kesalahan terdakwa, maka bukti tersebut tidak bisa dijadikan
dasar bagi hakim untuk memutus bersalahnya terdakwa.
Sistem pembuktian yang dianut Pasal 183 KUHAP,
sebenarnya juga dianut oleh Pasal 294 Het Herziene Inlandsch
Reglement (HIR). Kedua-duanya memiliki persamaan dalam
sistem dan cara menggunakan alat-alat bukti, yakni teori
negatif menurut undang-undang. Bunyi selengkapnya dari
Pasal 294 HIR, ialah sebagai berikut:
(1)
Tidak akan dijatuhkan hukuman kepada seorang pun
jika hakim tidak mendapat keyakinan dengan upaya
bukti menurut undang-undang bahwa benar telah
terjadi perbuatan pidana dan bahwa pesakitan salah
melakukan perbuatan itu.
(2)
Atas persangkaan saja atau bukti-bukti yang tidak
cukup, tidak seorang pun yang dapat dihukum.
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Berdasarkan ketentuan Pasal 294 ayat (1) HIR di atas dapat
dikatahui bahwa untuk dapat menjatuhkan pidana terhadap
seseorang terpenuhinya dua hal, diperlukan pemenuhan halhal berikut ini, yaitu:
1.
Keharusan adanya keyakinan hakim; dan
2.
Keyakinan itu didasarkan kepada alat-alat bukti yang
sah.
Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa
hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, baik pada
masa berlakunya HIR maupun pada masa berlakunya
KUHAP, menganut sistem pembuktian yang sama, yaitu
sistem pembuktian negatif menurut undang-undang. Sistem
inilah yang dianut secara umum oleh semua tindak pidana
yang diusut oleh aparatur penegak hukum Indonesia. Namun
demikian, terhadap jenis tindak pidana tertentu yang ada
pengaturannya secara khusus, juga dapat dimungkinkan
adanya sistem pembuktian secara khusus. Salah satu jenis
tindak pidana tersebut ialah tindak pidana korupsi.

E. Sistem Pembuktian Perkara Tindak Pidana Korupsi
Hukum acara pidana Indonesia secara umum diatur dalam
KUHAP, sedangkan hukum pidana materiil diatur dalam KUHP.
Namun demikian, sistem hukum pidana di Indonesia juga
membuka peluang adanya aturan hukum pidana di luar KUHP
dan KUHAP. Ada kalanya peraturan perundang-undangan
hukum pidana yang diatur di luar KUHP juga memuat hukum
acara pidana. Salah satu perundang-undangan tersebut ialah
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
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1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).
Selain mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi, Undang-undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga memuat aturan
tentang hukum acara pidana termasuk salah satunya terkait
dengan sistem pembuktian. Memang secara umum, sistem
pembuktian perkara korupsi sama seperti sistem pembuktian
perkara pidana pada umumnya, yaitu mengikuti ketentuan
KUHAP. Namun bila Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi mengaturnya secara tersendiri, barulah
hal tersebut dikecualikan dari aturan yang terdapat dalam
KUHAP. Pemberlakuan KUHAP sebagai hukum acara perkara
korupsi beserta pengecualiannya, ditegaskan dalam Pasal 26
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang
menyatakan:
”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”.
Ketentuan tersebut selaras dengan asas lex spesialis
derogate legi generali, yang berarti aturan yang bersifat khusus
mengalahkan aturan yang bersifat umum. Pemberlakuan
aturan khusus untuk menyimpangi aturan yang bersifat umum
juga ditegaskan dalam Pasal 285 KUHAP yang memberikan
pengecualian berlakunya semua ketentuan khusus acara
pidana pada undang-undang tertentu. Dalam hal ini hukum
acara yang terdapat Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi merupakan ketentuan hukum yang khusus,
bila dibandingkan dengan hukum yang diatur dalam KUHAP.
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Dalam penjelasannya dikatakan, penyimpangan tersebut
dimaksudkan untuk mempercepat prosedur, mempermudah
penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang, serta
mendapat bukti-bukti dalam perkara korupsi yang sukar
didapatkan. Meskipun diadakan penyimpangan, tidak berarti hak asasi tersangka/terdakwa dalam perkara korupsi
tidak dilindungi. Penyimpangan tersebut dilakukan demi
menyelamatkan bahaya yang ditimbulkan karena perbuatan
korupsi.
Beberapa ketentuan hukum acara yang khusus berlaku
untuk perkara tindak pidana korupsi, antara lain: sistem
pembalikan beban pembuktian terbatas dan perluasan
alat bukti. Sistem Pembalikan Beban Pembuktian Terbatas
(omkering van de bewijlast) merupakan sistem pembuktian
dengan membalik beban pembuktian yang semula menjadi
kewajiban jaksa, menjadi beban terdakwa. Bukan berarti
sistem ini menganggap seseorang bersalah tanpa adanya
proses peradilan. Proses peradilan tetap dijalankan, hanya
saja beban pembuktiannya yang semula ada pada pihak yang
mendakwakan, dibalik menjadi beban pihak yang didakwa.
Kata ’beban’ ditekankan bukan pada alat buktinya, tetapi
pada siapa yang wajib untuk melakukan pembuktian. Sistem
ini perlu diterapkan dalam perkara korupsi, khususnya kasus
penyuapan dan gratifikasi yang sulit pembuktiannya. Sebab
pada umumnya antara penyuap dan yang disuap saling
melindungi sehingga proses pembuktiannya jauh lebih sulit
bila dibandingkan dengan kasus-kasus korupsi yang lainnya.
Sistem pembalikan beban pembuktian merupakan
kebalikan dari sistem KUHAP yang menganut prinsip tersangka
atau terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian. Dalam
perkara korupsi sistem ini diatur dalam Pasal 37 UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi
sebagai berikut:
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Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa
ia tidak melakukan tindak pidana korupsi;
Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa
ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka
keterangan tersebut dipergunakan sebagai hal yang
menguntungkan baginya.
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Penjelasan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 menyatakan, ketentuan tersebut merupakan suatu
penyimpangan dari ketentuan KUHAP yang menentukan
bahwa jaksa yang wajib membuktikan dilakukannya tindak
pidana, bukan terdakwa (berdasarkan ketentuan Pasal 66
KUHAP tersangka atau terdakwa tidak dibebani kewajiban
pembuktian). Menurut ketentuan ini terdakwa dapat
membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.
Apabila terdakwa dapat membuktikan hal tersebut tidak berarti
ia tidak terbukti melakukan korupsi, sebab penuntut umum
masih tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.
Ketentuan ini merupakan pembuktian terbalik yang terbatas,
karena jaksa masih tetap wajib membuktikan dakwaannya.
Setelah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Penjelasan
Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:
(1)
Pasal ini sebagai konsekuensi berimbang atas penerapan pembuktian terbalik terhadap terdakwa. Terdakwa tetap memerlukan perlindungan hukum yang
berimbang atas pelanggaran hak-hak mendasar yang
berkaitan dengan asas praduga tak bersalah (persumption of innoncence) dan menyalahkan diri sendiri
(non self-incrimination).
(2)
Ketentuan ini tidak menganut sistem pembuktian secara
negatif menurut undang-undang (negatief wettelijk).
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Merujuk pada dua ketentuan diatas, yaitu Pasal 26 dan
Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi, Martiman Prodjohamidjojo berpendapat bahwa
dalam pembuktian tindak pidana korupsi dianut dua teori
pembuktian, yakni:19
1.
Teori bebas, yang diturut oleh terdakwa sebagaimana
tercermin dan tersirat dalam penjelasan umum, serta
berwujud dalam hal-hal sebagaimana tercantum dalam
Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; dan
2.
Teori negatif menurut undang-undang, yang diturut
oleh penuntut umum, sebagaimana tercermin dalam
Pasal 26 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 183 KUHAP.

I
IS
EV

Dengan demikian dapat dipahami bahwa walaupun
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
menganut sistem pembalikan beban pembuktian, namun bukan berarti menjadikan sistem tersebut sebagai sistem pembuktian tunggal. Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi menganut dua sistem pembuktian sekaligus,
yaitu: sistem pembuktian yang diatur dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (pembalikan beban
pembuktian); dan sistem pembuktian yang dianut dalam
KUHAP (negatief wettelijk).
Selain Pasal 37 Undang-Undang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi, pasal-pasal lain yang memuat ketentuan hukum acara bagi perkara korupsi, ialah:
1.
Pasal 12 B ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001:

19

Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik ….., Op. Cit.,
hlm. 108.
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Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri sipil atau
penyelenggara negara dianggap sebagai suap, apabila
berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan
dengan kewajibannya atau tugasnya, dengan ketentuan:
yang nilainya Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)
atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan
merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi.
Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:
(1)
Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang
seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau
suami, anak, dan harta benda setiap orang atau
korporasi yang diduga mempunyai hubungan
dengan perkara yang bersangkutan.
(2)
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan
tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan
penghasilannya atau sumber penambahan
kekayaannya, maka keterangan sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk
memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa
terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam dalam
ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana
atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14,
Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai Pasal 12
Undang-Undang ini, sehingga penuntut umum
tetap berkewajiban untuk mebuktikan dakwaannya.
Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001:
(1)
Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu
tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal

3.
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(3)

14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 dan Pasal 5 sampai Pasal
12 Undang-Undang ini, wajib membuktikan
sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang
belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal
dari tindak pidana korupsi.
Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan
bahwa harta benda sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak
pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap
diperoleh juga dari tindak pidana korupsi
dan hakim berwenang memutuskan seluruh
atau sebagian harta benda seseorang tersebut
dirampas untuk negara.
Tuntutan perampasan harta benda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (2) diajukan oleh penuntut
umum pada saat membacakan tuntutannya pada
perkara pokok.
Pembuktian bahwa harta benda sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) bukan berasal dari
tindak pidana korupsi diajukan oleh terdakwa
pada saat membacakan pembelaannya dalam
perkara pokok dan dapat diulangi pada memori
banding dan memori kasasi.
Hakim wajib membuka persidangan yang khusus
untuk memeriksa pembuktian yang diajukan
terdakwa sebagaimana dimaksud dalam ayat (4).
Apabila terdakwa dibebaskan atau dinyatakan
lepas dari segala tuntutan hukum dari perkara
pokok, maka tuntutan perampasan harta benda
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat
(2) harus ditolak oleh hakim.
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Selain mengatur sistem pembuktian di luar KUHAP,
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juga
mengatur mengenai perluasan alat bukti, yakni memperluas
sumber perolehan alat bukti petunjuk. Hal ini diatur dalam
Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang
menyatakan: alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) KUHAP,
khusus tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari:
a.
Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan,
dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik
dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
b.
Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi
yang dapat dilihat, dibaca dan atau didengar yang
dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan sarana,
baik yang tertuang di atas kertas, maupun yang
terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka,
atau perforasi yang memiliki makna.
Dengan adanya ketentuan di atas, maka khusus untuk
perkara korupsi, alat bukti petunjuk itu bukan hanya dapat
diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan terdakwa
saja sebagaimana ketentuan Pasal 188 ayat (2) KUHAP,
melainkan juga dapat diperoleh dari berbagai hal yang telah
disebutkan di atas. Dengan demikian berarti ada perluasan
sumber alat bukti petunjuk yang hanya berlaku untuk perkara
tindak pidana korupsi, dan tidak perlaku untuk perkara tindak
pidana umum. Berbagai ketentuan tersebut, berlaku sebagai
suatu ketentuan yang dikecualikan dari ketentuan secara
umum atas hukum acara pidana yang diatur dalam KUHAP.
Oleh karena itu, ketentuan yang menyimpang, berlaku sebagai
ketentuan khusus (lex spesialis) yang menyingkirkan ketentuan
umum (legi generali).20
20

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana di Luar KUHAP Sebagai Lex Spesialis,
Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional di Pusdiklat Kejaksaan, Jakarta:
3 Desember 2008, hlm. 1.
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Jenis-jenis alat bukti dan kekuatan pembuktiannya diatur
dalam KUHAP mulai dari Pasal 184 sampai dengan Pasal
189. Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, alat bukti yang sah
meliputi: keterangan saksi; keterangan ahli; surat; petunjuk;
dan keterangan terdakwa.
Keterangan Saksi
Keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama.
Hampir tidak ada suatu tindak pidana yang dapat diungkap
oleh aparatur penegak hukum tanpa adanya keterangan dari
seorang atau beberapa orang saksi yang melihat terjadinya
tindak pidana tersebut. Oleh karena itu, sangatlah tepat bila
KUHAP menempatkan keterangan saksi pada urutan pertama
dalam daftar urut alat bukti yang sah sebagaimana diatur
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.
Syarat sahnya keterangan saksi:
a.
Harus mengucapkan sumpah atau janji, sesuai
dengan Pasal 60 ayat (3):
“Sebelum memberi keterangan saksi wajib
mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya masing-masing. Bahwa ia akan mem-
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berikan keterangan yang sebenarnya dan tidak
lain dari yg sebenarnya.”
Keterangan saksi harus diberikan diberikan di sidang
pengadilan. Agar keterangan saksi dapat dinilai
sebagai alat bukti, keterangan itu harus dinyatakan di
sidang pengadilan. Hal ini sesuai dengan penegasan
Pasal 185 ayat (1).
Keterangan beberapa saksi baru dapat bernilai
sebagai alat bukti serta kekuatan pembuktian, apabila
keterangan saksi tersebut saling berhubungan serta
saling menguatkan tentang suatu kebenaran suatu
keadaan tertentu.
Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti, ialah
keterangan yang sesuai dengan Pasal 1 angka 27
KUHAP, yakni keterangan yang:
1)
Saksi lihat sendiri;
2)
Saksi dengar sendiri;
3)
Saksi alami sendiri;
4)
Menyebut alasan dengan pengetahuannya itu.

Mengingat pentingnya saksi dan kesaksian sebagai alat
bukti utama dalam mengungkap kejahatan, maka masalah
saksi dan kesaksian ini akan dibahas dalam subbab tersendiri
tentang Kedudukan Hukum Saksi dan Kesaksian. Pembahasan
ini dilakukan secara lebih rinci dan lebih detil—apalagi
buku ini juga secara khusus membahas tentang kesaksian—
khususnya kesaksian pejabat bank dalam perkara tindak
pidana korupsi yang terkait dengan bidang perbankan.
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2. Keterangan Ahli
Keterangan ahli sebagai alat bukti menempati urutan
kedua dalam Pasal 183 KUHAP. Hal ini berbeda dengan HIR
yang tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti.
Namun dalam Ned. Sv., keterangan ahli sudah dicantumkan
sebagai alat bukti. Menurut Pasal 1 butir 28, keterangan ahli
adalah:
“Keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki
keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk
membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan
pemeriksaan.”
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KUHAP tidak menjelaskan siapa yang dimaksud dengan
ahli yang keterangannya memiliki nilai pembuktian yang
kuat. Di dalam Pasal 186 KUHAP hanya disebutkan bahwa
keterangan ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan di sidang
pengadilan.
Walaupun Pasal 186 KUHAP menyatakan keterangan
ahli ialah apa yang disampaikan di pengadilan, namun
menurut penjelasan pasal a quo keterangan ahli dapat juga
sudah diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik yang
dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat
sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan. Jika
hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik,
maka pada saat sidang diminta untuk memberikan keterangan
dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan. Keterangan
itu diberikan setelah ia mengucapkan sumpah atau janji di
hadapan hakim.
Keterangan ahli yang diberikan dalam keadaan ia tidak
disumpah atau mengucapkan janji, maka keterangannya bukan
merupakan alat bukti yang sah, tetapi hanyalah keterangan
yang dapat menguatkan keyakinan hakim. Hal ini sama dengan
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keterangan saksi yang tidak disumpah atau mengucapkan janji
sebagaimana diatur dalam Pasal 161 KUHAP. Hanya saja isi
keterangan saksi dan ahli itu berbeda karena keterangan saksi
itu berasal dari apa yang dialami saksi sendiri, sedangkan
keterangan ahli merupakan penilaian terhadap hal-hal yang
sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai halhal itu.
Menurut Pasal 343 Ned. Sv., keterangan ahli adalah
pendapat seseorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang sesuatu apa yang
diminta pertimbangannya. Berdasarkan rumusan tersebut,
dapat diketahui yang dimaksud dengan keahlian ialah ilmu
pengetahuan yang telah dipelajari (dimiliki) seseorang. Dalam
perkembangannya keahlian seseorang itu bukan hanya didasarkan pada pendidikannya, tetapi juga pada bidang tugasnya sehingga orang yang mengetahui suatu bidang tertentu
secara khusus, dapat dipertimbangkan oleh hakim sebagai
ahli.
Terkait dengan alat bukti keterangan ahli, KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan sebagai alat
bukti “keterangan ahli” (Pasal 186 KUHAP), dengan keterangan
seorang ahli yang diberikan secara tertulis di luar persidangan
dalam bentuk laporan yang dikategorikan sebagai alat bukti
surat (Pasal 187 butir c KUHAP). Namun bila keterangan ahli
itu diberikan dalam dua kesempatan, yaitu dinyatakan di
sidang pengadilan dan juga dinyatakan secara tertulis tentu
keterangannya harus dinilai sebagai satu alat bukti saja.

40

dr. bambang sugeng rukmono, s.h., m.h.

library.uns.ac.id
digilib.uns.ac.id
3. Alat Bukti Surat

I
IS
EV

R

Menurut Asser-Anema, surat adalah segala sesuatu yang
mengandung tanda-tanda baca yang dapat dimengerti,
dimaksud untuk mengeluarkan isi pikiran.1 Namun di dalam
ketentuan umum KUHAP sendiri tidak dijelaskan definisi dari
surat sebagai alat bukti. Bahkan ketentuan dalam KUHAP
yang mengatur alat bukti surat, selain Pasal 184 hanya ada
satu pasal yaitu Pasal 187. Menurut pasal a quo, surat sebagai
alat bukti harus dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan
dengan sumpah.
Pasal 187 menetapkan adanya empat bentuk surat sebagai
alat bukti, yaitu:
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 yang dialaminya 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 yang
diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau
sesuatu keadaan;
c.
surat keterangan dari seorang ahli yang memuat
pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu
hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi
dari padanya;
d.
surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang
lain.

1

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara ..., Op. Cit., hlm. 253.
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Sama seperti HIR, KUHAP masih mengakui petunjuk sebagai alat bukti. Akan tetapi, Ned. Sv. dan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1950 Tentang Mahkamah Agung telah mengganti petunjuk dengan ‘pengamatan oleh hakim’. Alat bukti
petunjuk dianggap kurang jelas terkait dengan perbuatan apa,
kejadian apa, dan keadaan apa yang dapat dijadikan sebagai
petunjuk. Apalagi Pasal 188 ayat (3) KUHAP menentukan
penilaian kekuatan pembuktian suatu petunjuk dilakukan
oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah mengadakan
pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan
berdasarkan hati nuraninya.
Definisi petunjuk terdapat dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP,
yaitu:
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“Perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena
persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain,
maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan
bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa
pelakunya.”
Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk
dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan
arif lagi bijaksana, setelah ia mengadakan pemeriksaan dengan
cermat dan saksama berdasarkan hati nuraninya (Pasal 188
ayat (1), (2) dan (3) KUHAP). Alat bukti petunjuk menurut Pasal
184 ayat (2) KUHAP dapat diperoleh dari alat bukti keterangan
saksi:
a.
Alat bukti surat;
b.
Alat bukti keterangan saksi ;
c.
Alat bukti keterangan terdakwa.
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KUHAP tidak lagi memakai istilah ‘pengakuan terdakwa’
sebagaimana HIR, tetapi ‘keterangan terdakwa’. Keterangan
terdakwa pengertiannya lebih luas dari pengakuan terdakwa.
Dalam pengakuan, terdakwa mengakui bahwa dialah
yang bersalah melakukan delik yang didakwa. Sementara
dalam keterangan terdakwa, bukan hanya berisi pengakuan
tetapi juga dapat berisi penyangkalan. Penyangkalan yang
dilakukan terdakwa dapat juga dijadikan sebagai alat bukti
keterangan terdakwa. Namun, kekuatan pembuktiannya tetap
digantungkan kepada hakim untuk melakukan penilaiannya.
Keterangan terdakwa sebagai alat bukti ialah apa yang
terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan
atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. Keterangan
terdakwa yang diberikan di luar sidang, bukan merupakan alat
bukti tetapi dapat digunakan untuk membantu menemukan
bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh suatu
alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan
kepadanya. Keterangan terdakwa ini hanya dapat digunakan
terhadap dirinya sendiri.
Keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan
bahwa ia telah bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Keterangan terdakwa dapat menjadi bukti dari
kesalahan yang bersangkutan apabila disertai dengan alat
bukti yang lain.2 Pengakuan terdakwa saja bukanlah alat bukti
yang sempurna sehingga hal tersebut tidak menghapuskan
kewajiban untuk melakukan pembuktian. Oleh karena itu,
walaupun sudah ada pengakuan dari terdakwa, penyidik/
penuntut umum tetap harus menghadirkan alat bukti lain
untuk mendukung pengakuan yang diberikan oleh terdakwa
tersebut.

2

Pasal 189 KUHAP.
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Pada dasarnya setiap orang dapat menjadi saksi, sepanjang
ia memenuhi kriteria sebagai saksi. Kriteria saksi dapat dilihat
dalam definisi saksi dan kesaksian yang diatur dalam Pasal 1
butir 26 dan Pasal 1 butir 27 KUHAP. Menurut Pasal 1 butir
26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan
peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri,
lihat sendiri, dan alami sendiri. Sedangkan keterangan saksi
atau kesaksian menurut Pasal 1 butir 27 KUHAP adalah salah
satu alat bukti dalam peristiwa pidana yang ia dengar sendiri,
lihat sendiri, dan alami sendiri dengan menyebut alasan-alasan
dari pengetahuannya itu. Melalui kedua ketentuan tersebut
dapat diketahui bahwa kriteria saksi itu ada tiga, yaitu harus
mendengar sendiri, melihat sendiri, dan mengalami sendiri.
Dengan adanya keharusan mendengar sendiri, melihat
sendiri dan mengalami sendiri, berarti KUHAP tidak
menerima kesaksian yang berasal dari “katanya orang lain”
atau testimonium de auditu sebagai alat bukti yang sah. Hal
ini sebagaimana juga dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 185
ayat (1) KUHAP bahwa dalam keterangan saksi tidak termasuk
keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium
de auditu. Penolakan terhadap testimonium de auditu sebagai
alat bukti keterangan saski juga dikemukakan oleh para ahli
hukum, antara lain:
a. Andi Hamzah:
Tidak diperkenankannya kesaksian de auditu sebagai alat bukti
dalam KUHAP selaras dengan tujuan hukum acara pidana
yaitu mencari kebenaran materiil dan untuk perlindungan
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terhadap hak asasi manusia. Sebab keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak terjamin kebenarannya.3
b. S.M. Amin
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Memberi daya bukti kepada kesaksian-kesaksian de auditu
berarti syarat “didengar sendiri, dilihat sendiri, atau dialami
sendiri, tidak dipegang lagi. Sehingga perolehan daya bukti
dari keterangan-keterangan yang diucapkan seseorang di luar
sumpah, juga dapat dibenarkan. Hal ini berarti, keteranganketerangan seseorang yang tidak dijumpai hakim, dijadikan
alat bukti. Padahal pokok pikiran agar kesaksian diucapkan
dihadapan hakim sendiri, supaya hakim dapat menilai
keterangan-keterangan saksi itu, ditinjau dari sudut dapat atau
tidak dipercaya berdasarkan tinjauan terhadap pribadi saksi,
gerak-geriknya dan lain-lainya. Oleh karena itu, keterangan de
auditu rasanya lebih tepat tidak diberi daya bukti yang dapat
dianggap mempunyai dasar kebenaran.4
c. Wirjono Prodjodikoro:

Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan
“de auditu” yaitu tentang suatu keadaan yang kejadiannya
hanya saksi tersebut dengar dari orang lain. Keterangan
semacam ini tidak boleh dipakai tentang terjadinya suatu
keadaan. Larangan ini baik, bahkan semestinya. Akan
tetapi, haruslah diperhatikan bahwa kalau ada saksi yang
menerangkan telah melanggar terjadinya sesuatu keadaan
dari orang lain, kesaksian semacam ini tidak selalu dapat
dikesampingkan begitu saja. Mungkin saja pendengaran suatu
peristiwa dari orang lain itu dapat berguna untuk penyusunan
suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa.5
3

Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara ..., Op. Cit., hlm. 242.
S.M. Amin, Hukum Acara Pengadilan Negeri, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981),
hlm. 35.
5
Wirjono Prodjodikoro, Hukum Acara Pidana Indonesia, (Jakarta: Sumur
Bandung, 1967), hlm. 80.
4
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Pengertian saksi dan keterangan saksi dalam KUHAP
mengalami perluasan setelah munculnya Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.
Dalam putusan a quo, MK berpendapat bahwa seorang saksi
tidak harus selalu mendengar sendiri, melihat sendiri, dan
mengalami sendiri. Menurut MK, saksi adalah orang yang
dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan,
penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak
selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.6
Dengan adanya putusan MK yang mengubah pengertian saksi
tersebut, maka yang dapat menjadi saksi bukan hanya mereka
yang melihat sendiri, mengalami sendiri, dan mendengar
sendiri.
KUHAP menempatkan ‘keterangan saksi’ dalam sistem
pembuktian sebagai alat bukti penting atau bisa dikatakan
sebagai alat bukti kunci. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 184
ayat (1) KUHAP, di mana dalam penyusunan atau urut-urutan
sistematika alat bukti yang sah, keterangan saksi ditempatkan
pada urutan pertama di antara alat bukti yang lain. Selain itu,
juga dapat dilihat dari banyaknya pasal dalam KUHAP yang
memuat dan mengatur secara rinci dan khusus tentang saksi,
mulai dari ‘Ketentuan Umum’, kemudian pada tiap tahap
pemeriksaan seperti penyidikan, penuntutan, pemeriksaan
di sidang tingkat pertama, pemeriksaan tingkat banding dan
kasasi. Banyaknya ketentuan dalam KUHAP yang mengatur
alat bukti saksi karena kesaksian merupakan alat bukti kunci
guna pembuktian perbuatan dari pada kesalahan seseorang
(tersangka/terdakwa). Hal ini berarti akan menyentuh hak asasi
manusia dalam hal ini terkenanya perampasan kemerdekaan
dari seseorang.

6

Lihat selengkapnya dalam Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik
Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010.
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Para penyusun KUHAP tampaknya sangat menyadari
bahwa keterangan saksi memiliki peran yang sangat penting
dalam mengungkap terjadinya suatu tindak pidana. Oleh
karena itu, mereka berupaya memastikan kesediaan saksi
untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Terkait
dengan hal tersebut Penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP,
telah menegaskan bahwa menjadi saksi dalam perkara pidana
merupakan salah satu kewajiban setiap orang. Lebih lanjut
ditegaskan bahwa orang yang menjadi saksi setelah dipanggil
ke suatu sidang pengadilan untuk memberi keterangan, tetapi
dengan menolak kewajiban itu, dapat dikenakan pidana
berdasarkan ketentuan undang-undang yang berlaku.
Proses pemeriksaan saksi dalam perkara pidana, adalah
sebagai berikut:7
a.
Kewajiban Hukum Menjadi Saksi dalam Perkara Pidana
Pasal 159 ayat (2) KUHAP memberikan suatu penegasan
tentang sifat imperatif menjadi saksi dalam perkara
pidana, sebagai berikut:
1)
Apabila saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil
secara sah; dan
2)
Hakim mempunyai alasan untuk menyangka saksi
tidak mau hadir; maka
3)
Hakim dapat (berwenang) memerintahkan supaya
saksi dihadapkan ke persidangan.
Pengertian “dihadapkan” dalam Pasal 159 ayat (2) KUHAP,
sama maknanya dengan ketentuan Pasal 154 ayat (6) KUHAP,
yakni “menghadirkan saksi dengan paksa.” Namun tidak boleh
dibarengi dengan penahanan seperti yang dahulu berlaku
dalam zaman Het Herziene Inlandsch Reglement.

7

M. Yahya Harahap, “Permasalahan Saksi Dalam Sidang Pengadilan”, dalam:
VARIA PERADILAN, Majalah Hukum Tahun XIV No. 129 Desember 1998, hlm.
88-93.

Kesaksian Pejabat Bank

47

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

c.

48

I
IS
EV

R

Acuan Penerapan Menghadirkan Saksi Secara Paksa
Pedoman menghadirkan saksi secara paksa di persidangan dengan jalan diskresi (discretion). Pengertian
dihadapkan yang disebut Pasal 159 ayat (2) KUHAP
dengan perkataan “paksa” yang dirumuskan dalam
Pasal 154 ayat (6) KUHAP. Oleh karena itu, penerapan
menghadirkan saksi secara paksa sepenuhnya tunduk
pada tata cara atau persyaratan yang ditentukan Pasal
154 ayat (6) KUHAP, dengan acuan:
1)
Saksi telah dipanggil secara sah, namun tidak mau
hadir tanpa alasan yang sah dan atas ketidakhadiran
itu hakim mempunyai alasan untuk menyangka
saksi tidak mau hadir;
2)
Setelah dipanggil lagi untuk yang kedua kalinya,
jika tetap juga tidak hadir tanpa alasan yang sah,
maka hakim berwenang untuk menghadirkan
saksi dengan paksa oleh polisi.
Prinsip kewajiban imperatif menjadi saksi berlaku secara
relatif bagi mereka yang mempunyai hak mengundurkan
diri
Pasal 168 KUHAP mengatur secara limitatif orang yang
dapat mengundurkan diri menjadi saksi. Terhadap
mereka, sifat imperatif kewajiban hukum menjadi saksi, berubah menjadi relatif sesuai dengan penerapan
berikut:
1)
Pada prinsipnya kewajiban hukum menjadi saksi melekat pada diri mereka;
2)
Oleh karena itu mereka wajib memenuhi panggilan. Apabila mereka ingkar, dapat dihadirkan
dengan paksa; dan
3)
Dalam persidangan, apakah ia bebas mempergunakan haknya, mengundurkan diri atau tidak.
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d.

Prinsip kewajiban hukum relatif menjadi saksi berlaku
juga bagi mereka yang dapat dibebaskan menjadi saksi
yang diatur Pasal 170 KUHAP, dengan acuan penerapan
sebagai berikut:
1)
Pada prinsipnya, wajib memenuhi panggilan menjadi saksi;
2)
Apabila ingkar memenuhi panggilan dan hakim
mempunyai alasan untuk menyangka tidak mau
hadir, dapat dihadapkan dengan paksa;
3)
Sedangkan masalah apakah dia akan meminta
dibebaskan menjadi saksi berdasarkan Pasal 170
ayat (2) KUHAP, kewenangan hakim untuk menentukan sah atau tidaknya alasan permintaan
tersebut.
Bagi yang dilarang menjadi saksi kewajiban hukumnya
relatif
Pasal 171 KUHAP menentukan orang yang dilarang
menjadi saksi, tetapi boleh diperiksa untuk memberikan
keterangan tanpa sumpah. Terhadap mereka tidak
dapat diterapkan sifat imperatif, tetapi sifat relatif untuk
menghadiri panggilan, karena mereka tidak tergolong
orang cakap (competence) menjadi saksi. Oleh karena
itu, kepada mereka tidak berlaku prinsip compellability
(dapat dihadirkan dengan paksa). Pada diri mereka
tidak melekat kewajiban hukum (legal obligation), jadi
terhadap mereka ini harus ditegakkan prinsip exclusion
rule of evidence.
Dari penjelasan di atas dikemukakan bahwa apabila
ada saksi atau ahli yang ingkar menghadiri sidang tanpa
alasan yang sah, maka:
1)
Pengadilan harus menerapkan prinsip compellability, yakni menghadirkan dengan paksa sesuai kewajiban hukum atau the legal obligation
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yang melekat pada diri mereka menurut undangundang.
2)
Dengan penerapan demikian dapat memacu
kelancaran penyelesaian perkara, asalkan penerapannya dilakukan secara profesional.
Pemidanaan saksi yang menolak hadir
Sebenarnya penjelasan Pasal 159 ayat (2) KUHAP telah
memberikan peringatan terhadap saksi atau ahli yang
ingkar atau menolak memenuhi panggilan menjadi saksi
di persidangan. Kepada mereka yang kompeten menjadi
saksi, namun menolak untuk hadir di persidangan tanpa
alasan yang jelas, maka harus ditegakkan:
1)
Legal obligation (kewajiban hukum) menjadi saksi;
2.)
Asas compellability, yakni dihadapkan dengan
paksa; dan
3.)
Dapat juga dikenakan pidana, apabila ia menolak
memenuhi kewajibannya tersebut.
Yang dimaksud dengan “menolak” memenuhi kewajiban menjadi saksi, meliputi:
1)
Ingkar (failure) memenuhi panggilan tanpa alasan
yang sah;
2)
Tidak mau bersumpah; dan
3)
Tidak mau menjawab pertanyaan tanpa alasan.
Kriteria dan klasifikasi pengertian penolakan yang
dikemukakan di atas, telah dikembangkan dan diterapkan
dalam praktik di negeri-negeri yang menganut common
law system. Penolakan yang demikian itu dikualifikasikan
sebagai tindak pidana contempt of court, yang secara
singkat dirumuskan sebagai suatu perbuatan yang
secara substansial menimbulkan disrupsi ataupun
obstruksi terhadap suatu proses peradilan dalam suatu
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Alat bukti keterangan saksi atau kesaksian merupakan alat
bukti yang paling utama dalam suatu perkara pidana. Hampir
tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti
keterangan saksi. Pada prinsipnya setiap orang yang mendengar
sendiri, melihat sendiri, dan/atau mengalami sendiri terjadinya
suatu tindak pidana dapat bertindak menjadi saksi. Akan
tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu yang bersangkutan dapat
dikecualikan sebagai saksi, yaitu:
a.
Seseorang yang masih mempunyai hubungan kekerabatan, yaitu:9
1)
Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus
ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga
dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai
terdakwa;
2)
Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama
sebagai terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak,
juga mereka yang mempunyai hubungan karena
perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa
sampai derajat ketiga;
3)
Suami/istri terdakwa maupun sudah bercerai atau
yang bersama-sama sebagai terdakwa.

8

Oemar Seno Adji dan Indriyanto Seno Adji, Contempt of Court (Perspektif
Hukum Pidana), (Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Dr.
Oemar Seno Adji, S.H., & Rekan, 2000), hlm. 31.
9
Menurut Pasal 168 KUHAP, orang-orang tersebut tidak dapat didengar
keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi.
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Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta
dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan
sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan
kepada mereka.10
Saksi yang dikecualikan untuk disumpah:11
1)
Anak yang umurnya belum cukup 15 tahun dan
belum pernah kawin; dan
2)
Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun
kadang-kadang ingatannya baik kembali.
Menurut Darwan Prinst, agar dapat dipakai sebagai alat
bukti yang sah, keterangan saksi harus memenuhi dua
syarat, yaitu:12
a.
Syarat formil, bahwa keterangan saksi hanya dapat
dianggap sah, apabila diberikan di bawah sumpah.
Keterangan saksi yang tidak di bawah sumpah
hanya boleh dipergunakan sebagai penambah
kesaksian yang sah.
b.
Syarat meteriil, bahwa keterangan seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat
pembuktian (unus testis nullus testis). Akan tetapi
keterangan seorang saksi adalah cukup untuk

10

Menurut Penjelasan Pasal 170 KUHAP, pekerjaan atau jabatan yang menentukan
adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh peraturan
perundang-undangan. Jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-undangan
yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka hakim yang
menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapatkan
kebebasan tersebut. Namun demikian bila mereka tidak minta dibebaskan
sebagai saksi, maka yang bersangkutan dapat didengar keterangannya.
11
Menurut Penjelasan Pasal 171 KUHAP, anak yang belum berumur 15 tahun
dan juga orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila meskipun hanya kadangkadang saja—yang dalam ilmu penyakit jiwa disebut psychopaat—tidak dapat
bertanggung jawab secara sempurna dalam hukum pidana. Mereka tidak dapat
diambil sumpah atau janji dalam memberikan keterangan. Oleh karena itu,
keterangan mereka hanya dipakai sebagai petunjuk saja.
12
Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik, Edisi Revisi, (Jakarta:
Djambatan, 2002), hlm. 139.
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alat pembuktian salah satu unsur kejahatan yang
dituduhkan.
Rincian dari syarat formil dan syarat materiil yang
dikemukakan Darwan Prinst di atas, tampaknya kurang lengkap. Misalnya untuk dapat sah secara formil, sebenarnya suatu kesaksian itu bukan hanya harus
diberikan di bawah sumpah, tetapi juga harus disampaikan di muka persidangan. Oleh karena itu, agar alat
bukti ini memiliki nilai dan kekuatan pembuktian (the
degree of evidence), perlu diperhatikan hal-hal sebagai
berikut:
a.
Harus mengucapkan sumpah atau janji
Menurut Pasal 160 ayat (3) KUHAP, sebelum
memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan
sumpah atau janji menurut agamanya masingmasing, bahwa ia akan memberikan keterangan
yang sebenar-benarnya dan tidak lain daripada
yang sebenar-benarnya. Pada prinsipnya sumpah
atau janji tersebut harus diucapkan sebelum ia
memberikan keterangan, namun jika pengadilan
menganggap perlu sumpah atau janji tersebut
dapat diucapkan setelah yang bersangkutan
memberikan keterangan.
Saksi yang tidak mengucapkan sumpah meskipun keterangannya sesuai satu dengan yang
lain, bukan merupakan alat bukti, melainkan
hanya sebagai keterangan yang dapat menguatkan
keyakinan hakim. Apabila keterangan itu sesuai
dengan keterangan saksi yang disumpah, maka
dapat dipergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang lain.13 Saksi yang menolak untuk di-

13

Pasal 185 ayat (7) KUHAP.
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sumpah tanpa alasan yang sah dapat dilakukan
penyanderaan berdasarkan “penetapan” hakim
ketua sidang.
Harus dinyatakan di muka persidangan
Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP keterangan
saksi sebagai alat bukti adalah apa yang ia
nyatakan di sidang pengadilan. Keterangan yang
tidak dinyatakan di persidangan tidak memiliki
nilai sebagai alat bukti yang sah. Namun demikian,
bila saksi yang diperiksa pada tahap penyidikan
tersebut karena sesuatu hal dikhawatirkan tidak
dapat hadir di persidangan, agar keterangannya
dapat bernilai sebagai alat bukti yang sah
maka sebelum memberikan ketarangan yang
bersangkutan harus disumpah terlebih dahulu
sebagaimana diatur dalam Pasal 116 KUHAP.
Keterangan seorang saksi saja tidak cukup (unus
testis nullus testis)
Prinsip ini juga sejalan dengan prinsip minimum
pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP,
bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa
harus dipenuhi sekurang-kurangnya dua alat
bukti. Prinsip ini terdapat dalam Pasal 185 ayat
(2) KUHAP yang menyatakan keterangan seorang
saksi saja tidak cukup untuk membuktikan
terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang
didakwakan kepadanya. Apabila keterangan satu
saksi itu disertai dengan alat bukti yang lain,
hal tersebut bisa dijadikan untuk membuktikan
kesalahan terdakwa. Ketentuan tersebut tercantum
secara tegas dalam 185 ayat (3) KUHAP.
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Terkait dengan keterangan saksi sebagai alat bukti,
ada namanya kesaksian berantai (ketting bewijs) yang
diatur dalam Pasal 185 ayat (4) KUHAP. Misalnya,
seorang saksi menerangkan A (terdakwa) pada pukul
12.00 WIB, tanggal 1 Juli 2016 berjalan di Jalan Sabang
Bandung. Saksi kedua menerangkan melihat A masuk
ke pekarangan rumah no. 5 di jalan itu kira-kira pukul
12.30. Saksi ketiga menerangkan melihat A menunggu
dan naik taksi pada pukul 13.00 WIB tanggal 1 Juli
2016 di tepi Jalan Sabang sambil membawa televisi.
Keterangan para saksi itu berantai dan menjadi bukti
bahwa A telah mencuri televisi kepunyaan C di rumah
no. 5 Jalan Sabang yang melapor ke polisi telah
kehilangan televisi di rumah tersebut kira-kira pukul
12.30 WIB pada tanggal 1 Juli 2016.
Dalam menilai kebenaran keterangan saksi, Pasal
185 ayat (6) KUHAP menentukan bahwa hakim harus
sungguh-sungguh memperhatikan:
a.
Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan
yang lain;
b.
Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat
bukti yang lain;
c.
Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi
untuk memberi keterangan yang tertentu;
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Dalam memeriksa saksi, hakim, penuntut umum,
dan penasehat hukum/terdakwa tidak boleh mengajukan
pertanyaan yang menjerat atau bersifat mengarahkan
saksi untuk memberikan jawaban tertentu. Sebab
menurut Pasal 166 KUHAP, pada prinsipnya saksi harus
memberikan keterangan secara bebas di muka hakim.
Posisi saksi yang bebas dalam memberikan keterangan
sesuai apa yang dilihat, didengar, dan dialami sendiri ini
perlu dilindungi oleh hukum agar keterangannya dapat
mendukung bagi terwujudnya kebenaran yang objektif.
Tanpa adanya kesaksian yang bebas dan tanpa tekanan
mustahil kebenaran yang objektif dapat ditemukan.
Menjadi saksi dalam perkara pidana merupakan
suatu kewajiban hukum dari setiap orang. Oleh karena
itu, orang yang menolak memberikan keterangannya
sebagai saksi dalam suatu perkara pidana dapat
dihadapkan ke persidangan. Pasal 159 ayat (2) KUHAP
menyatakan
bahwa dalam hal saksi tidak hadir,
meskipun telah dipanggil dengan sah, dan Hakim Ketua
Sidang mempunyai alasan untuk menyangka bahwa
saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim Ketua Sidang
dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan
ke persidangan.
Keterangan saksi sebagai alat bukti sah sebagaimana
diatur dalam Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP, harus
dibedakan dengan keterangan saksi sebagai alat bukti
petunjuk sebagaimana dimaksud Pasal 184 ayat (1) huruf
d KUHAP. Menurut Pasal 185 ayat (7) KUHAP, saksi yang
tidak disumpah hanya digunakan sebagai tambahan alat
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bukti sah yang lain. Di dalam KUHAP memang sudah
diatur mengenai siapa saja yang boleh diperiksa untuk
memberikan keterangan tanpa sumpah, sebagaimana
diatur dalam Pasal 171 KUHAP. Selain itu, mereka
yang tercantum dalam Pasal 168 KUHAP juga dapat
memberikan kesaksian tanpa disumpah sebagaimana
ketentuan Pasal 169 ayat (2). Namun karena kesaksian
mereka itu tidak diberikan di bawah sumpah, maka
kesaksian tersebut tetap saja bukan merupakan alat
bukti keterangan saksi yang sah.
Selain mengatur tentang saksi yang boleh dimintai
keterangan tanpa disumpah, KUHAP juga mengatur
tentang para saksi yang dapat diizinkan untuk
dibebaskan dari kewajiban sebagai saksi yakni orangorang yang karena pekerjaan, harkat martabat atau
jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia. Ketentuan
ini diatur dalam Pasal 170 KUHAP sebagaimana
telah dikemukakan dalam pembahasan sebelumnya.
Pengecualian untuk dibebaskan sebagai saksi ini sejalan
dengan Pasal 322 KUHP tentang sanksi atas dilanggarnya
rahasia yang harus disimpan karena jabatan atau
pekerjaan seseorang.
Menurut M.H. Tirtaamidjaja, orang-orang tersebut
ialah dokter, pengacara, notaris, pendeta.14 Hak seperti
itu diberikan atas pertimbangan kalau tidak diberikan
mereka tidak akan dapat melaksanakan pekerjaannya
dengan patut. Untuk melakukan pekerjaan dengan
sepatutnya, maka orang-orang itu harus mendapat
kepercayaan dan kepercayaan ini hanya akan mereka
berikan, kalau mereka yakin dokter, pengacara,
notaris, atau pendeta tidak akan memberitahukan apa
14

M.H. Tirtaamidjaja, Kedudukan Hakim dan Djaksa, (Djakarta: Djambatan,
1953), hlm. 68.
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yang diketahuinya kepada pihak lain. Lebih lanjut
Tirtaamidjaja menyatakan, pembuat undang-undang
memandang itu sebagai kepentingan umum yang
sangat penting (jurisprudensi tidak mau mengakui hak
tersebut dari wartawan atau bankir).15 Bila melihat
alasan dikecualikannya jabatan-jabatan tersebut
dalam memberikan kesaksian, yaitu untuk menjaga
kepercayaan ‘klien’, seharusnya pegawai bank atau
bankir juga harus dapat dibebaskan dari kewajiban
menjadi saksi. Namun dalam kenyataannya pegawai
bank tidak dibebaskan dari kewajiban menjadi saksi.
Hanya saja untuk dapat bersaksi, terlebih dahulu harus
ada izin dari pejabat yang berwenang yang dalam hal ini
ialah pimpinan Bank Indonesia.

C. Kesaksian sebagai Unsur Esensial Pembuktian

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi atau kesaksian
merupakan alat bukti yang paling utama dalam setiap
penanganan perkara pidana. Hal ini senada dengan apa yang
dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. Menurutnya, tidak
ada suatu perkara pidana yang luput dari pembuktian alat
bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara
pidana, selalu didasarkan kepada alat bukti keterangan saksi.
Walaupun dalam pembuktian suatu perkara itu sudah ada alat
bukti yang lain, namun pasti masih tetap selalu memerlukan
pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.16
Keterangan saksi sebagai alat bukti, mempunyai kekuatan
pembuktian bebas dan nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim. Adapun maksud dari
15

Ibid
M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II,
(Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 808.

16
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‘mempunyai kekuatan pembuktian bebas’ dan ‘nilai kekuatan
pembuktiannya tergantung penilaian hakim, ialah sebagai
berikut:
1.
Mempunyai kekuatan pembuktian bebas
Pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat pembuktian yang sempurna (volledig bewijskracht), dan juga
tidak melekat di dalamnya sifat kekuatan pembuktian yang
mengikat dan menentukan (beslissende bewijskracht).
Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti yang sah mempunyai nilai kekuatan pembuktian “bebas”. Oleh karena
itu, alat bukti ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian
yang sempurna dan yang menentukan.
2.
Nilai kekuatan pembuktiannya tergantung pada penilaian hakim
Alat bukti kesaksian sebagai alat bukti bebas yang
tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang
sempurna dan tidak menentukan, sama sekali tidak
mengikat hakim. Hakim bebas untuk menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Hal ini bermakna bahwa
nilai pembuktian alat bukti kesaksian tergantung pada
penilaian hakim apakah sempurna atau tidak. Tidak
ada keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran
setiap keterangan saksi. Hakim bebas menilai kekuatan
atau kebenaran yang melekat pada keterangan tersebut.
Hakim dapat menerima atau menyingkirkannya.
Menurut aturan umum saksi yang harus dipedomani
(general rule), terdapat beberapa aspek yang dianggap
sering menjadi benturan dalam praktik sehari-hari.
Beberapa aspek tersebut adalah sebagai berikut:
1.
Cakap atau Kompeten
a.
Patokan batas minimal umum yang standar
yang ditentukan Pasal 171 KUHAP, yaitu: 15
tahun atau sudah kawin;

Kesaksian Pejabat Bank

59

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

2.

3.

60

I
IS
EV

R

Patut didengar keterangannya dalam kasus
perkara bersangkutan; dan
c.
Cakap atau mampu:
1)
Memberi atau menyatakan “kebenaran” (to tell the truth) menurut yang
sebenarnya;
2)
Memiliki pengertian tentang “kewajiban umum sosial” (general social duty)
untuk mengatakan kebenaran; dan
3)
Independen dan tidak bersikap parsial
(menyebelah atau berpihak).
Memberi keterangan di depan sidang sesuai Pasal 1
angka 27 jo. Pasal 185 ayat (1) KUHAP.
a.
Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang
dinyatakan disidang pengadilan; dan
b.
Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti
dalam suatu perkara pidana adalah keterangan
yang bersumber dari pandangan sendiri,
penglihatan sendiri, dan apa yang dialami sendiri.
Cara pemeriksaan (konvensional dan bentuk baru)
Cara pemeriksaan saksi berpedoman pada penerapan:
a.
Pasal 160 ayat (3) KUHAP lebih dahulu disumpah
atau mengucapkan janji (a solemn affirmation),
namun demikian Pasal 160 ayat (4) menentukan
bahwa sumpah atau janji dapat diucapkan setelah
saksi atau ahli selesai memberi keterangan,
apabila hal yang demikian dianggap perlu oleh
pengadilan. Janji merupakan alternatif dari
sumpah (as an alternative to the oath);
b.
Pengucapan sumpah/janji bagi saksi atau ahli:
1)
Merupakan kewajiban hukum;
2)
Dengan demikian sifatnya imperatif atau
compulsory; dan
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Menolak mengucapkan sumpah/janji dapat
dikualifikasi melakukan contempt of court,
sehingga berdasarkan penjelasan Pasal 159
ayat (2) KUHAP dapat di pidana.
Berhadapan dengan terdakwa di persidangan:
a)
Cara ini merupakan prinsip yang digariskan
Pasal 160 ayat (2) KUHAP yakni pada
saat memberikan keterangan berhadapan
dengan terdakwa;
b)
Pengecualian terhadap prinsip ini dimungkinkan dalam hal tertentu berdasarkan pasal-pasal sebagai berikut:
1)
Pasal 173 KUHAP memberi kewenangan kepada hakim untuk mendengar keterangan saksi tanpa hadirnya
terdakwa mengenai hal tertentu dengan tata cara:
a)
hakim meminta terdakwa keluar
dari ruang sidang,
b)
hakim memberitahu kepada
terdakwa semua hal yang berlangsung pada waktu ia tidak
hadir.
Mengenai apakah ada hal tertentu dalam proses pemeriksaan, bergantung
pada penilaian hakim.
2)
Berdasarkan Pasal 176 KUHAP, jika
terdakwa bertingkah laku yang mengakibatkan terganggunya ketertiban sidang, maka:
a)
Tindakan pertama berupa teguran hakim.
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Dalam hal teguran tidak diindahkan,
c)
Hakim memerintahkan supaya
terdakwa dikeluarkan dari ruang siding.
d)
Pemeriksaan perkara dapat dilanjutkan tanpa hadirnya terdakwa.
Saksi yang dapat mengundurkan diri
Pasal 168 KUHAP mengatur orang yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, yaitu:
a.
Keluarga sedarah atau semenda garis lurus ke atas
atau ke bawah sampai derajat ketiga;
b.
Saudara terdakwa atau yang sama-sama sebagai
terdakwa, saudara ibu atau bapak, juga mereka
yang mempunyai hubungan karena perkawinan
dan anak-anak terdakwa sampai dengan derajat
ketiga; dan
c.
Suami/istri terdakwa meskipun sudah bercerai
atau yang bersama-sama sebagai terdakwa.
Saksi yang dapat dibebaskan menjadi saksi
Pasal 170 KUHAP mengatur orang yang dapat dibebaskan
dari kewajiban bersaksi. Pembebasan itu tergantung
pada posisi/kedudukan maupun standar sosial tertentu,
yaitu karena pekerjaan tertentu, harkat martabat tertentu,
atau jabatan tertentu. Faktor kedudukan atau posisi
tertentu, harus dihubungkan sebagai satu kesatuan yang
tidak terpisahkan dengan:
a.
fungsi dan kewajiban menyimpan rahasia,
b.
dan rahasia yang wajib disimpan itu berkaitan
langsung dengan perkara pidana yang sedang
diperiksa.
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Kalau peristiwa pidana yang diperiksa tidak
mempunyai kaitan dengan fungsi dan rahasia jabatan,
permintaan pembebasan menjadi saksi tidak memenuhi
elemen yang ditentukan dalam Pasal 170 KUHAP. Tara
cara pembebasan diri menjadi saksi:
a.
Mengajukan permintaan pembebasan diri dari
kewajiban menjasi saksi kepada hakim di depan
sidang pengadilan; dan
b.
Yang berwenang menentukan sah atau tidaknya
alasan permintaan pembebasan adalah hakim.
Masalah ini sering muncul dalam praktik, apabila
hakim berhadapan dengan beberapa kalangan profesi,
seperti: Notaris, Akuntan Publik, Dokter, BPN, dan
sebagainya. Hakim harus cermat dan konsisten menerapkan Pasal 170 KUHAP dengan professional
judgement yang objektif dan realistik. Yang pertama
harus diperhatikan adalah kepada mereka harus ditegakkan kewajiban hukum yang bersifat imperatif sebagai
saksi bila keterangan mereka sangat relevan untuk
menyelesaikan perkara. Yang kedua, jika mereka ingkar
hadir memenuhi panggilan, maka:
a.
Dengan cara mengajukan permintaan dengan
alasan yang cukup objektif dan realistik; dan
b.
Penilaian sepenuhnya atas permintaan tersebut,
mutlak menjadi kewenangan hakim untuk mengabulkan atau tidak.
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A. Kegiatan Usaha di Bidang Perbankan dan Prinsip-Prinsipnya
1. Kegiatan Usaha di Bidang Perbankan

Kegiatan usaha di bidang perbankan merupakan salah satu
jenis usaha yang sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan kehidupan perekonomian dan kesejahteraan. Oleh
karena itu, sebelum membahas lebih lanjut mengenai tindak
pidana perbankan dan tindak pidana korupsi di bidang
perbankan, perlu dipahami terlebih dulu apa yang dimaksud
dengan perbankan dan kegiatan apa saja yang masuk dalam
ruang lingkup kegiatan usaha di bidang perbankan.
Pengertian perbankan dapat dilihat dalam Pasal 1 butir
1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 Tentang Perbankan (Undang-Undang Perbankan),
yang menyatakan bahwa perbankan adalah segala sesuatu
yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan,
kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan
Kesaksian Pejabat Bank
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kegiatan usahanya. Adapun yang dimaksud dengan bank ialah
badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat
dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam
rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.1
Berdasarkan pengertian perbankan dan bank di atas
dapat dipahami bahwa fungsi utama dari kegiatan usaha di
bidang perbankan ialah menghimpun dan menyalurkan dana
masyarakat. Fungsi yang demikian ini juga ditegaskan oleh Pasal
3 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan bahwa fungsi
utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat. Adapun tujuan dari perbankan ialah
untuk menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam
rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi,
dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan
rakyat banyak.2 Fungsi demikian bank sering disebut sebagai
Financial Intermediatory.
Undang-Undang Perbankan membedakan jenis bank
menjadi dua, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.
Bank umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha
secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah
yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas
pembayaran. Sedangkan Bank Perkreditan Rakyat adalah bank
yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau
berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak
memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.3 Berdasarkan
kedua pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa baik bank
1

Pasal 1 butir 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang
Perbankan.
2
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
3
Pasal 1 butir 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
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umum maupun bank perkreditan rakyat masing-masing juga
dibedakan menjadi dua, yaitu yang menjalankan usahanya
secara konvensional dan yang menjalankan usahanya
berdasarkan prinsip syariah.
Adanya pembedaan terhadap jenis bank di atas ternyata
juga berpengaruh terhadap jenis usaha yang dapat dilakukan
oleh tiap-tiap bank. Jenis kegiatan usaha yang bisa dilakukan
bank umum meliputi:4
a.
Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat
deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang
dipersamakan dengan itu;
b.
Memberikan kredit;
c.
Menerbitkan surat pengakuan utang;
d.
Membeli, menjual atau menjamin atas risiko sendiri
maupun untuk kepentingan dan atas perintah
nasabahnya:
1)
surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih
lama daripada kebiasaan dalam perdagangan
surat-surat dimaksud;
2)
surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama
dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat
dimaksud;
3)
kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah;
4)
Sertifikat Bank Indonesia (SBI);
5)
obligasi;
6)
surat dagang berjangka waktu sampai dengan
1 (satu) tahun;
4

Pasal 6 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 1998.
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instrumen surat berharga lain yang berjangka
waktu sampai dengan 1 (satu) tahun;
memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri
maupun untuk kepentingan nasabah;
menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau
meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan
menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun
dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya;
menerima pembayaran dari tagihan atas surat
berharga dan melakukan perhitungan dengan atau
antar-pihak ketiga;
menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan
surat berharga;
melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan
pihak lain berdasarkan suatu kontrak;
melakukan penempatan dana dari nasabah kepada
nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang
tidak tercatat di bursa efek;
melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit
dan kegiatan wali amanat;
menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh
bank sepanjang tidak bertentangan dengan undangundang ini dan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Selain melakukan kegiatan usaha di atas, menurut Pasal 7
Undang-Undang Perbankan, bank umum dapat pula:
a.
melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
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melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank
atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti
sewa guna usaha, modal ventura, perusahaan efek,
asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;
melakukan kegiatan penyertaan modal sementara
untuk mengatasi akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah,
dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya,
dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia; dan
bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus
dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

Sementara itu, jenis usaha yang boleh dilakukan oleh Bank
Perkreditan Rakyat, menurut Pasal 13 Undang-Undang Perbankan, ialah sebagai berikut :
a.
menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk
simpanan berupa deposito berjangka, tabungan,
dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan
itu;
b.
memberikan kredit;
c.
menyediakan pembiayaan dan penempatan dana
berdasarkan Prinsip Syariah, sesuai dengan ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia;
d.
menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat
Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat
deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.
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Selain menentukan secara spesifik kegiatan usaha yang
dapat dilakukan oleh bank umum dan Bank Perkreditan
Rakyat, Undang-Undang Perbankan juga mengatur larangan
kegiatan usaha bagi kedua jenis bank tersebut. Kegiatan usaha
yang tidak boleh dilakukan oleh bank umum, meliputi:5
a.
Melakukan penyertaan modal, kecuali penyertaan
modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan
kredit atau kegagalan pembiayaan berdasarkan
prinsip syariah, dengan syarat harus menarik kembali
penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan yang
ditetapkan oleh Bank Indonesia;
b.
Melakukan usaha perasuransian;
c.
Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang
telah ditentukan dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UndangUndang Perbankan.
Sementara itu jenis usaha yang tidak boleh dilakukan oleh
Bank Perkreditan Rakyat, meliputi:6
a.
Menerima simpanan berupa giro dan ikut serta dalam
lalu lintas pembayaran;
b.
Melakukan kegiatan usaha dalam valuta asing;
c.
Melakukan penyertaan modal;
d.
Melakukan usaha perasuransian;
e.
Melakukan usaha lain di luar kegiatan usaha yang
telah ditentukan dalam Pasal 13 Undang-Undang
Perbankan.

5

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
6
Pasal 14 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
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Berdasarkan pengertian dan jenis kegiatan usahanya dapat
disimpulkan bahwa fungsi itu pada hakikatnya bukan hanya
sekedar menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
Bank memiliki peran yang lebih spesifik dari itu, yaitu:
a.
Agent of development. Selain menghimpun dan
menyalurkan dana masyarakat, bank juga berfungsi
sebagai agen pembangunan. Sebab pada akhirnya
dana yang dihimpun dan disalurkan kembali ke
masyarakat diperuntukkan bagi kelancaran kegiatan
investasi yang sangat diperlukan dalam pembangunan
perekonomian masyarakat.
b.
Agent of service. Selain menghimpun dan menyalurkan
dana, bank juga memberikan penawaran jasa-jasa
perbankan yang lain kepada masyarakat seperti jasa
pengiriman uang, jasa penitipan barang berharga,
dan sebagainya.
Selain penyebutan Bank Umum dan BPR, juga terdapat
Bank Syarah. Eksistensi Bank Syariah diatur berdasarkan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan
Syariah. Pada jenis Bank Syariah juga terdapat Bank Umum
Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah. Perbankan
syariah atau Perbankan Islam adalah suatu sistem perbankan
yang dikembangkan berdasarkan syariah (hukum) Islam. Usaha
pembentukan sistem ini didasari oleh larangan dalam agama
Islam untuk memungut maupun meminjam dengan bunga atau
yang disebut dengan riba serta larangan investasi untuk usahausaha yang dikategorikan haram (misal: usaha yang berkaitan
dengan produksi makanan/minuman haram, usaha media yang
tidak islami dan lain-lain), dimana hal ini tidak dapat dijamin
oleh sistem perbankan konvensional.7 Bank Islam adalah bank
http. www. wikipedia.//definisi perbankan syariah, diakses pada 2 Juni 2011
pukul 17.00 WIB

7
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Dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil
dan makmur, pelaksanaan pembangunan ekonomi harus lebih
memerhatikan keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
unsur-unsur pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Salah satu sarana yang mempunyai
peran strategis dalam menyerasikan dan menyeimbangkan
tiap-tiap unsur tersebut ialah perbankan. Peran yang strategis
tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai
penghimpun dan penyalur dana masyarakat secara efektif dan
efisien, agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan
taraf hidup masyarakat.
Mengingat begitu strategisnya peranan lembaga perbankan
dalam mencapai tujuan pembangunan nasional, maka terhadap
lembaga perbankan perlu senantiasa terdapat pembinaan dan
pengawasan yang efektif, dengan didasari oleh landasan gerak
yang kokoh agar lembaga perbankan di Indonesia mampu
berfungsi secara efisien, sehat, wajar, dan mampu menghadapi
persaingan yang semakin bersifat global, mampu melindungi
secara baik dana yang dititipkan masyarakat kepadanya, serta
mampu menyalurkan dana masyarakat tersebut ke bidangbidang yang produktif bagi pencapaian sasaran pembangunan.
8

Pujiyono. Eksistensi Model Penyelesaian Sengketa Antara Nasabah dan Bank
Syariah di Indonesia. Surakarta. (Penerbit Hanif. 2012).
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Dengan adanya pembinaan dan pengawasan, diharapkan
muncul kepercayaan dari masyarakat terhadap lembaga
perbankan sebagai sarana penghimpun dan penyalur dana
masyarakat.
Terkait dengan fungsi perbankan sebagai penghimpun dan
penyalur dana masyarakat, maka Ronny Sautama Hotma Bako
mengemukakan adanya asas-asas khusus dari hubungan bank
dengan nasabah penyimpan dana, sebagai berikut: 9
a.
Hubungan Kepercayaan (Fiduciary Relations)
Hubungan hukum bank dengan nasabah penyimpan dana selain diliputi asas umum dari hukum
perjanjian, juga terikat dengan asas khususnya yaitu adanya kepercayaan terhadap bank yang bersangkutan. Artinya nasabah penyimpanan dana hanya
bersedia menyimpan dananya pada suatu bank,
apabila nasabah percaya kepada bank bersangkutan
dan mampu untuk membayar kembali dana apabila
ditagih. Bank mempunyai kedudukan yang khusus
dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem
moneter yang terpercaya, maka hubungan hukum
antara bank dan nasabah penyimpanan dana dilandasai oleh asas kepercayaan.
b.
Hubungan Kerahasiaan (Confidential Relation)
Hubungan bank dengan nasabah penyimpan dana
juga mempunyai suatu sifat kerahasiaan. Hubungan
kerahasiaan tersebut diperlukan untuk kepentingan
bank itu sendiri, yang memerlukan kepercayaan dari
masyarakat yang menyimpan dananya di bank itu.
Dalam suatu putusan pengadilan di Inggris terhadap suatu kasus, pengadilan telah memutuskan bank

9

Ronny Sautama Hotma Bako, Hubungan Bank dan Nabasah Tentang Produk
Tabungan dan Deposito, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1995), hlm. 57.
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berhak mengungkap informasi mengenai urusanurusan nasabah hanya dalam keadaan apabila:
1)
Pengungkapan tersebut diharuskan oleh hukum;
2)
Bank berkewajiban untuk melakukan pengungkapan kepada masyarakat;
3)
Pengungkapan dikehendaki demi kepentingan
bank; dan
4)
Nasabah memberikan persetujuannya.
Hubungan Kehati-hatian (Prudential Relation)
Pesatnya pertumbuhan perbankan disebabkan
pengaruh globalisasi dunia, memacu bank untuk
beroperasi dalam iklim usaha yang kompetitif. Inovasi
berupa produk perbankan diciptakan dan dipasarkan,
pada gilirannya usaha perbankan menghadapi risiko yang sangat tinggi. Untuk mendorong kondisi
perbankan yang sehat serta mengatasi kemungkinan
timbulnya kegagalan, bank harus bertindak cermat,
teliti, dan tepat. Bank harus menggunakan prinsip
kehati-hatian.
Prinsip kehati-hatian tercantum dalam Pasal 2 dan
Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998. Pasal 2 menyatakan
bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan
usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan
menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun bunyi
Pasal 29 ayat (2) ialah:
“Bank wajib memelihara tingkat kesehatan Bank sesuai dengan ketentuan kecukupan modal, kualitas aset, kualitas
manajemen. Likuiditas, rehabilitasi, solvabilitas, dan aspek
yang berhubungan dengan usaha Bank, dan wajib melakukan
kegiatan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian”.
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Dengan adanya asas-asas khusus hubungan bank dengan
nasabah penyimpan dana, maka perbankan memperlakukan
ketentuan rahasia bank. Hal ini tentu saja bersinggungan
dengan tugas dan fungsi aparatur penegak hukum yang
berusaha untuk menemukan kebenaran materiil. Sebab
untuk kepentingan tersebut, tidak tertutup kemungkinan bila
pemeriksaan terhadap harta kekayaan pelaku tindak pidana
korupsi dan keluarganya yang disimpan di bank juga harus
diperiksa dan diungkap. Oleh karena itu, dalam rangka
penanganan suatu kasus tindak pidana, untuk membuktikan
telah terjadi tindak pidana dalam keterkaitan dengan bank,
aparat penegak hukum biasanya memerlukan keterangan
saksi (kesaksian) dari pejabat bank untuk mendukung dan
menguatkan bukti-bukti lain yang telah ditemukan.
Berdasarkan uraian di atas, maka selain harus memerhatikan
sistem pembuktian yang secara khusus diatur dalam Undangundang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan juga
KUHAP, penanganan perkara korupsi di bidang perbankan
juga harus memerhatikan prinsip-prinsip perbankan. Sebab
tidak bisa dipungkiri bahwa kadang kala perkara korupsi juga
melibatkan dunia perbankan, baik itu korupsi yang dilakukan
pada Bank BUMN maupun penggunaan bank sebagai sarana
melakukan korupsi maupun sebagai sarana menyimpan
uang hasil korupsi. Bahkan penyimpanan tersebut sering kali
bukan hanya atas nama sang koruptor sendiri, tetapi juga
menggunakan nama orang lain terutama keluarganya. Untuk
itu perlu dilakukan pemeriksaan terhadap pejabat bank, namun
pada sisi yang lain pihak bank juga terikat oleh adanya aturan
khusus terkait hubungan antara bank dengan nasabahnya.
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Tindak pidana di bidang perbankan pada hakikatnya
tidak sama dengan tindak pidana perbankan. Tindak pidana
perbankan adalah segalah jenis tindak pidana yang diatur
dalam Undang-Undang Perbankan, yaitu Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan
Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
Sementara itu tindak pidana di bidang perbankan adalah segala
jenis tindak pidana yang terkait dengan usaha perbankan. Jadi,
tidak hanya yang diatur dalam Undang-undang Perbankan
saja, tetapi juga bisa diatur dalam ketentuan lain, yang mana
perbuatan pidananya masih ada kaitannya dengan usaha
perbankan. Pengklasifikasian ini harus jelas, karena akan
membawa konsekuensi upaya penindakan yang berbeda.
Jenis-jenis tindak pidana perbankan diatur secara rinci
dalam Bab VIII Undang-Undang Perbankan. Di antara jenis
tindak pidana tersebut ialah mereka yang memenuhi Pasal
46 (melakukan kegiatan tanpa izin usaha), Pasal 47 dan Pasal
47A (terkait rahasia bank), Pasal 48 (kewajiban memberikan
keterangan kepada Bank Indonesia), Pasal 49 (membuat
keterangan tidak benar dan sebagainya), dan Pasal 50 dan Pasal
50A (terkait kepatuhan pada Undang-Undang Perbankan).
Pasal-pasal tersebut, selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
1.
Pasal 46
(1)
Barangsiapa menghimpun dana dari masyarakat
dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari
Pimpinan Bank Indonesia sebagai mana dimaksud
dalam Pasal 16, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama
15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya
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Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus
miliar rupiah).
Dalam hal kegiatan sebagaimana dimaksud dalam
ayat (1) dilakukan oleh badan hukum yang berbentuk
perseroan terbatas, perserikatan, yayasan atau koperasi, maka penuntutan terhadap badan-badan dimaksud dilakukan baik terhadap mereka yang memberi
perintah melakukan perbuatan itu atau yang bertindak
sebagai pimpinan dalam perbuatan itu atau terhadap
kedua-duanya.
Pasal 47
Barangsiapa tanpa membawa perintah tertulis atau
izin dari Pimpinan Bank Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A, dan Pasal 42,
dengan sengaja memaksa bank atau pihak terafiliasi
untuk memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama
4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan
paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus
miliar rupiah).
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, pegawai bank
atau pihak terafiliasi lainnya yang dengan sengaja
memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan
menurut Pasal 40, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama
4 (empat) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan
paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar
rupiah).

(2)
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Pasal 47A
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank
yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan
yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 42A dan Pasal 44A, diancam dengan pidana
penjara sekurang-kurang-nya 2 (dua) tahun dan
paling lama 7 (tujuh) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah) dan paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima
belas miliar rupiah).
Pasal 48
Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai bank
yang dengan sengaja tidak memberikan keterangan
yang wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat
(1) dan ayat (2), diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dan paling lama
10 (sepuluh) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan paling
banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai
bank yang lalai memberikan keterangan yang
wajib dipenuhi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dan Pasal 34 ayat (1)
dan ayat (2), diancam dengan pidana kurungan
sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan paling lama
2 (dua) tahun dan atau denda sekurang-kurangnya
Rp1.000.000. 000,00 (satu miliar rupiah) dan paling
banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
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Pasal 49
Anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai
bank yang dengan sengaja :
a.
membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening
suatu bank;
b.
menghilangkan atau tidak memasukkan atau
menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan
dalam pembukuan atau dalam laporan, maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan
usaha, laporan transaksi atau rekening suatu
bank;
c.
mengubah, mengaburkan, menyembunyikan,
menghapus, atau menghilangkan adanya suatu
pencatatan dalam pembukuan atau dalam
laporan, maupun dalam dokumen atau laporan
kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening
suatu bank, atau dengan sengaja mengubah,
mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut,
diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima
belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)
dan paling banyak Rp200.000.000.000,00 (dua
ratus miliar rupiah).
Anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pegawai
bank yang dengan sengaja:
a.
meminta atau menerima, mengizinkan atau
menyetujui untuk menerima suatu imbalan,
komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau
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barang berharga, untuk keuntungan pribadinya
atau untuk keuntungan keluarganya, dalam
rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang
muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari
bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel,
surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti
kewajiban lainnya, ataupun dalam rangka
memberikan persetujuan bagi orang lain untuk
melaksanakan penarikan dana yang melebihi
batas kreditnya pada bank;
b.
tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank
terhadap ketentuan dalam undang-undang ini
dan ketentuan peraturan perundang-undangan
lainnya yang berlaku bagi bank,
diancam dengan pidana penjara sekurangkurang-nya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8
(delapan) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp5.000. 000.000,00 (lima miliar rupiah) dan
paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).
Pasal 50
Pihak Terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk
memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang ini dan peraturan perundangundangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam
dengan pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga)
tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun serta denda
sekurang-kurangnya Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar
rupiah) dan paling banyak Rp.100.000.000.000,00
(seratus miliar rupiah).

6.
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Pasal 50A
Pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh
Dewan Komisaris, Direksi, atau pegawai bank untuk
melakukan atau tidak melakukan tindakan yang
mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkahlangkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan
bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini
dan ketentuan perundang-undangan lainnya yang
berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara
sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurangkurangnya Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar
rupiah) dan paling banyak Rp. 200.000.000.000,00
(dua ratus miliar rupiah).
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Berbagai jenis tindak pidana di atas menurut Pasal 51
Undang Undang Perbankan dibedakan menjadi dua jenis,
yaitu delik kejahatan dan delik pelanggaran. Walaupun
Pasal 51 membedakan tindak pidana perbankan menjadi
dua jenis delik, ternyata hampir semua tindak pidana di atas
masuk kategori delik kejahatan, kecuali delik yang tercantum
dalam Pasal 48 ayat (2). Bila dilihat dari rumusan pasalnya,
pembedaan tersebut didasarkan pada apakah perbuatan itu
dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian. Jika dengan
sengaja maka digolongkan sebagai kejahatan, namun bila
karena lalai maka digolongkan sebagai pelanggaran.
Tindak pidana perbankan di atas, merupakan suatu
ketentuan pidana yang berada di luar KUHP. Namun demikian
sebenarnya Undang-Undang Perbankan bukanlah undangundang hukum pidana, tetapi undang-undang administratif
yang di dalamnya memuat ketentuan pidana. Ketentuan hukum
acara pidana untuk menegakkan ketentuan pidana yang ada
dalam Undang-undang Perbankan ialah hukum acara pidana
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yang umum (KUHAP), kecuali bila di dalam Undang-undang
Perbankan itu sendiri mengatur hal lain. Bila tindak pidana
perbankan dikategorikan sebagai tindak pidana khusus,
maka tentu harus dilakukan pula prosedur sebagai tindak
pidana khusus dengan terlebih dahulu memberikan batasan
nyata, apakah memang tindak pidana di bidang perbankan
merupakan tindak pidana khusus.
Namun demikian, tidak semua perbuatan pidana yang
dilakukan terkait dengan bank dianggap sebagai tindak
pidana perbankan. Misalnya, seorang dengan menggunakan
komputer mengalihkan rekening orang lain ke rekeningnya,
meskipun dilakukan di dalam bank bukan merupakan tindak
pidana perbankan. Mereka dapat diklasifikasikan sebagai
pencurian atau korupsi, tergantung siapa yang melakukan
dan dilakukannya di bank swasta ataukah bank pemerintah.
Demikian pula dengan pemalsuan surat-surat berharga
yang terkait dengan kegiatan perbankan, bukanlah tindak
pidana perbankan seperti yang diatur dalam Undang-undang
Perbankan. Jenis tindak pidana seperti itu dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana di bidang perbankan, karena
ketentuannya diatur di luar Undang-undang Perbankan namun
perbuatan pidananya terkait dengan bidang perbankan.
Contoh lain dari tindak pidana yang berhubungan dengan
bank, namun bukan termasuk tindak pidana perbankan ialah
perampokan bank. Meskipun dilakukan di bank, perampokan
bank bukanlah tindak pidana perbankan tetapi merupakan
delik biasa yang diatur dalam KUHP. Selain itu, apabila
ada pegawai bank yang melakukan perbuatan merugikan
bank dengan mencuri atau dengan cara apapun, padanya
dapat digunakan undang-undang tindak pidana korupsi bila
dilakukan pada Bank BUMN, sepanjang hal tersebut tidak
diatur secara khusus dalam Undang-undang Perbankan.
Terhadap kedua jenis delik tersebut, prosedur penindakannya
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pun berbeda, karena yang satu meruakan delik biasa sedangkan
yang lainnya termasuk delik korupsi.
Terkait dengan tindak pidana perbankan, karena
pengaturannya dilakukan di luar KUHP kemudian sering
dianggap sebagai tindak pidana khusus. Anggapan seperti
ini perlu dipertanyakan, apakah kekhususannya itu karena
diatur di luar KUHP, ataukah dalam perbuatan yang termasuk
tindak pidana perbankan memang mempunyai kekhususan
sehingga dapat dilakukan penindakan dengan prosedur
khusus. Selain itu, kadang kala tindak pidana perbankan juga
dianggap sebagai tindak pidana ekonomi. Bila tindak pidana
perbankan diklasifikasikan sebagai tindak pidana ekonomi,
tentu ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Darurat
Nomor 7 Tahun 1955 Tentang Pengusutan, Penuntutan dan
Peradilan Tindak Pidana Ekonomi dapat digunakan dalam
penindakannya. Dengan demikian, maka ada perbedaan
antara penindakan kejahatan ekonomi dan pelanggaran
ekonomi, di samping juga adanya tindakan tata tertib yang
terdapat dalam undang-undang tindak pidana ekonomi.
Permasalahan yang timbul terkait dengan kegiatan di
bidang perbankan ialah ada kalanya kegiatan tersebut dapat
merugikan nasabah, atau lebih luas mungkin saja dianggap
merugikan perekonomian masyarakat, bahkan perekonomian
negara. Banyak modus operandi dan jenis perbuatan yang
dianggap dapat merugikan nasabah oleh oknum yang bergerak
di bidang perbankan. Perbuatan yang jelas dianggap sebagai
tindak pidana antara lain: bank gelap, bank dalam bank, dan
pembocoran rahasia bank. Ada juga perbuatan yang dianggap
sebagai delik biasa, seperti: pemalsuan, penggelapan. Bahkan
juga tindak pidana di bidang perkreditan dan sebagainya.
Selain itu juga ada lagi beberapa penyimpangan dalam
kegiatan perbankan, khususnya penyimpangan atas ketentuan
dalam Undang-Undang Pokok Perbankan. Umpamanya
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ketentuan tentang izin usaha, ketentuan tentang memberikan
laporan (window dressing), ketentuan tentang pemberian
kredit, ketentuan tentang bunga dan masih banyak lagi
bentuk penyimpangan yang mungkin terjadi dalam kegiatan
perbankan.10
Kadar penyimpangan yang terjadi dalam kegiatan
perbankan harus dikualifikasikan sedemikian rupa, sehingga
dapat dilihat dalam bidang apa penyimpangan telah dilakukan.
Hal ini diperlukan agar dapat dilakukan suatu tindakan yang
tepat sesuai dengan penyimpangan yang terjadi. Dalam arti,
terhadap ketentuan mana penyimpangan dilakukan, dan
hukum mana terhadap penyimpangan itu akan dilakukan
penindakan. Sebab hukum positif Indonesia, apabila tidak
dikaji secara hati-hati akan terjadi tumpang tindih dalam
penindakannya. Kalau sampai terjadi hal-hal yang demikian,
tujuan dilahirkannya suatu undang-undang menjadi tidak jelas.
Kalau hal demikian sampai terjadi, berarti tidak terjadi rasa
keadilan seperti yang dicita-citakan. Hal ini perlu diperhatikan
karena ternyata ada beberapa prosedur penindakan terhadap
perbuatan yang terkait dengan perbankan, yaitu penindakan
berdasar atas delik biasa, dapat pula penindakan melalui
undang-undang hukum pidana khusus, atau dapat pula
dilakukan penindakan melalui delik perbankan.
Pada hakekatnya kejahatan di bidang perbankan adalah
kejahatan di bidang harta benda, sehingga dapat diutarakan
bahwa perlindungan yang diberikan melalui hukum pidana
terutama dalam hal harta benda bank tersebut. Dengan
demikian bukan berarti kejahatan tersebut akan hilang
apabila harta bank itu sudah dikembalikan, akan tetapi yang
lebih utama adalah masalah hilangnya barang itu. Memang
ada beberapa perbuatan yang dianggap “tercela” di bidang
10

Lobby Loqman, Kapita Selekta Tindak Pidana di Bidang Perekonomian, (Jakarta:
Datacom, 2002), hlm. 65.
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perbankan, umpamanya kegiatan bank gelap dan membuka
rahasia bank. Dalam hal demikian harus ada suatu kejelasan,
bahwa yang harus dilindungi adalah kepentingan masyarakat.
Itulah sebabnya dalam melakukan suatu pengaturan harus jelas
apa dan siapa yang harus dilindungi, dilindungi terhadap apa,
sehingga jelas penindakannya. Hal ini diutarakan agar jangan
terjadi suatu pengaturan yang hanya menimbulkan stigma
dalam masyarakat, di mana telah dikutuk perbuatannya, akan
tetapi permasalahannya tidak terselesaikan.
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C. Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Korupsi di
Bidang Perbankan
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Pada hakikatnya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20
Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,
kerap dikaitkan dengan jabatan seorang pegawai negeri. Di
samping bahwa undang-undang tersebut bukan dimaksudkan
sebagai undang-undang yang akan dapat menampung semua
kejahatan yang merugikan keuangan atau perekonomian
negara. Kalaupun kaitan dengan jabatan pegawai negeri tersebut
menjadi pertanyaan karena digunakannya kata “setiap orang”
dan tidak dengan kata ‘pegawai negeri’ sebagai subyeknya,
adalah dimaksudkan untuk menampung perbuatan yang pada
saat dilakukan suatu perbuatan yang dianggap merugikan
keuangan atau perekonomian negara, yang mana hal tersebut
belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Demikian pula dengan kejahatan perbankan, antara
lain tentang rahasia bank. Undang-undang Perbankan telah
mengatur pemidanaan dalam hal membuka rahasia bank.
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Seperti diuraikan sebelumnya, membuka rahasia bank
merupakan kejahatan perbankan dan telah tersedia ketentuan
pidananya. Seyogianya terhadap perbuatan yang telah nyata
diatur dalam undang-undang tersebut ditindak melalui
undang-undang yang bersangkutan.
Lain halnya dengan masalah Bantuan Likuidasi Bank
Indonesia (BLBI) yang berawal dari langkah Bank Indonesia
dalam melakukan perbaikan di bidang perbankan dengan
melikuidasi enam belas bank. Akhirnya, terjadi adanya suatu
keadaan yang merisaukan para nasabah bank yang dilikuidasi.
Hal ini membawa akibat adanya ketidakpercayaan masyarakat
terhadap perbankan. Itulah sebabnya pemerintah, dalam hal
ini Bank Indonesia, memberikan talangan kepada bank yang
dilikuidasi untuk membayar kembali simpanan para nasabah
meskipun pemerintah sendiri dalam keadaan sulit moneter.
Dengan demikian pula, ketika terdapat lagi beberapa bank
tidak sehat, yang akhirnya mengalami kesulitan likuidasi,
sehingga sekali lagi Bank Indonesia memberikan dana BLBI.
Pemerintah berharap BLBI segara dapat dikembalikan oleh
Bankir yang bersangkutan, dengan segera melalui penjualan
aset mereka. Ternyata timbul kesulitan dalam pengembalian
BLBI, yang membuat dilakukannya negosiasi terhadap
pengembalian tersebut.
Dalam hal ini harus diletakkan prinsip, apakah pemerintah
lebih cenderung pada kembalinya dana BLBI atau harus
memidana para Bankir yang tidak dapat mengembalikan dana
talangan. Bila hal tersebut menjadi dasar dalam memutuskan
kasus BLBI, tentu harus dimulai dengan pernyataan bahwa
bank yang bersangkutan kenyataannya memang dalam
keadaan sedemikian rupa, sehingga secara wajar tidak dapat
melaksanakan bank sehat. Untuk itu pengembalian BLBI
harus dilandasi atas kekuatan bank tersebut. Artinya, sejauh
mana aset bank itu, itulah yang menjadi dasar pengembalian
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BLBI. Namun bila sejak awal ada itikad tidak baik dari bank
yang bersangkutan, maka penyelesaiannya harus dengan
cara memaksa untuk mengembalikan talangan melalui BLBI
tersebut, serta dilakukan pertanggungjawaban pidana. Hal
ini berarti, bukan hanya harus mempertanggungjawabkan
secara perdata, tetapi juga secara pidana. Dalam hal demikian
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat
diberlakukan.
Terkait dengan penyelesaian BLBI, pada masa itu Presiden
telah Mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002
Tentang Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur
Yang Telah Menyelesaikan Kewajibannya atau Tindakan Hukum
Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan Kewajibannya
Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 tersebut ditujukan
kepada beberapa menteri dan kepala lembaga pemerintahan,
antara lain Menteri Kehakiman dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung
dan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN).11
Diktum Pertama Angka 1 Inpres a quo menentukan agar
para Debitur yang telah menyelesaikan kewajiban Pemegang
Saham, baik yang berbentuk Master of Settlement and
Acquisition Agreement (MSAA), Master of Refinancing and
Note Issuance Agreement (MRNIA), dan/atau Akta Pengakuan
Utang (APU), diberikan bukti penyelesaian berupa pelepasan
dan pembebasan dalam rangka jaminan kepastian hukum.
Adapun yang dimaksud dengan jaminan kepastian hukum ialah
berupa pembebasan debitur dari aspek pidana yang terkait
langsung dengan program penyelesaian kewajiban pemegang
saham, yang masih dalam tahap penyelidikan, penyidikan, dan/
atau penuntutan oleh instansi penegak hukum, maka sekaligus
juga dilakukan dengan proses penghentian penanganan aspek
11

Lilik Mulyadi, et. all. Mediasi Penal Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,
(Jakarta: Puslitbang Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil
Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 13.
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pidananya, yang pelaksanaannya tetap dilakukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.12
Dalam perjalanannya, undang-undang pemberantasan
tindak pidana korupsi dianggap lebih memudahkan di
dalam menindak suatu perbuatan yang menyangkut kerugian
keuangan atau perekonomian negara, termasuk perpajakan dan
perbankan. Secara konstitusional hal tersebut tidaklah salah,
karena Kejaksaan merupakan perpanjangan tangan eksekutif
dalam penindakan kejahatan, yang mana pemberantasan
kejahatan termasuk salah satu kewajiban negara. Kejaksaan
mempunyai wewenang terhadap ketentuan apa suatu perbuatan akan didakwakan terhadap suatu perbuatan.
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun
2001 menyebutkan adanya sifat melawan hukum dari suatu
perbuatan. Dikatakan bahwa melawan hukum di sini baik
dalam arti formil maupun meteriil.13 Artinya, bukan saja
perbuatan tersebut dengan nyata dilarang oleh ketentuan
perundang-undangan, termasuk juga bahwa perbuatan tersebut tercela dalam masyarakat. Pendapat tersebut nampaknya
masih merujuk pada Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang
menyatakan bahwa:
“Yang dimaksud dengan ‘secara melawan hukum’ dalam Pasal
ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil
maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut
12

Diktum Pertama Angka 4 Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2002 Tentang
Pemberian Jaminan Kepastian Hukum Kepada Debitur Yang Telah Menyelesaikan
Kewajibannya atau Tindakan Hukum Kepada Debitur Yang Tidak Menyelesaikan
Kewajibannya Berdasarkan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham.
13
Andi Hamzah, Pemberantasan Korupsi Ditinjau Dari Hukum Pidana, (Jakarta:
Pusat Studi Hukum Pidana Universitas Trisakti), 2002, hlm. 27; dan Indriyanto
Seno Adji, Korupsi dan Hukum Pidana, (Jakarta: Kantor Pengacara & Konsultas
Hukum Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002), hlm. 312.
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tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai
dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam
masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana”.
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Dalam penjelasan tersebut, sifat melawan hukum dalam
perkara tindak pidana korupsi memang dalam arti luas, yaitu
sifat melawan hukum dalam arti formil dan materiil. Dengan
demikian, maka adanya perbuatan korupsi dalam pelaksanaan
BLBI merupakan hal yang mungkin saja terjadi. Pelaksanaan
yang menyimpang dari tujuan semula BLBI, yang seharusnya
untuk menolong bank mengatasi rush oleh para nasabahnya
sehingga dapat memberikan ketenangan kepada para
nasabah, namun yang mungkin terjadi justru menggunakan
BLBI tersebut untuk kepentingan yang lain.
Adanya penyimpangan dari tujuan semula inilah yang
termasuk “tercela” dalam pelaksanaan BLBI tersebut, sehingga
sifat melawan hukum meteriil seperti yang dianut dalam
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
dapat dijadikan dasar penyalahgunaan BLBI. Bahkan bukan
saja mereka yang menyalahgunakan BLBI yang dianggap
telah melakukan perbuatan melawan hukum, tetapi juga para
pelaku pelaksana pemberian BLBI yang mana meski bukan
sebagai pelaku utama, setidak-tidaknya mereka membantu
perbuatan yang dianggap melawan hukum tersebut.
Sifat melawan hukum materiil yang dianut Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 telah dibatalkan keberlakuannya
oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor 003/PUU-IV/2006
tanggal 24 Juli 2006. Adapun pertimbangan pokok MK
menganggap Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 bertentangan dengan konstitusi
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khususnya Pasal 28D Ayat (1) pada pokoknya ialah bahwa
Penjelasan Pasal 2 ayat (1) tentang unsur melawan hukum,
sebenarnya bukan sekedar berisi penjelasan tetapi telah
melahirkan norma baru, yang memuat digunakannya ukuranukuran yang tidak tertulis dalam undang-undang secara formal
untuk menentukan perbuatan yang dapat dipidana. Penjelasan
yang demikian telah menyebabkan kriteria perbuatan melawan
hukum dalam perkara perdata (onrechtmatigedaad, Pasal 1365
BW) yang dikembangkan sebagai yurisprudensi, seolah-olah
telah diterima menjadi satu ukuran melawan hukum dalam
hukum pidana (wederrechtelijkheid). Padahal apa yang patut
dan yang memenuhi syarat moralitas dan rasa keadilan yang
diakui dalam masyarakat, yang berbeda-beda dari satu daerah
ke daerah lain, akan mengakibatkan bahwa apa yang di satu
daerah merupakan perbuatan melawan hukum, di daerah
lain boleh jadi bukan merupakan perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum.
Hal lain yang perlu diperhatikan terkait dengan penanganan
perkara tindak pidana korupsi ialah masalah kerugian
keuangan negara. Delik ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001,
yang berbunyi sebagai berikut:
1.
Pasal 2 ayat (1):
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan
perbuatan memperkaya diri atau orang lain atau suatu
korporasi yang dapat merugikan keuangan negara
atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan
denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus
juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00
(satu miliar rupiah).”
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2.

Pasal 3 ayat (1):
“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
atau perekonomian negara, dipidana penjara seumur
hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu)
tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) dan atau
denda paling sedikit Rp50.000.000, (lima puluh juta
rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu
miliar rupiah).”
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Kedua rumusan di atas, menggunakan kata “dapat”
terkait dengan kerugian keuangan negara. Maknanya ialah
bahwa kerugian keuangan negara tersebut tidak harus secara
riil terjadi, tetapi cukup adanya potensi kerugian keuangan
negara saja sudah bisa dianggap telah terjadi tindak pidana
korupsi. Hal ini lebih dipertegas lagi dengan adanya ketentuan
Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
yang menyatakan bahwa pengembalian kerugian keuangan
negara tidak menghapuskan pemidanaan. Dengan demikian,
walaupun uang yang telah diperoleh oleh sekumpulan orang
maupun badan hukum dalam tindakannya yang memperkaya
diri sendiri dan merugikan perekonomian negara tersebut
telah dikembalikan, maka hal itu tidak berarti akan menghapus
dipidananya pelaku pidana, sebagaimana yang dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3.
Norma Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 yang tidak mengharuskan
adanya kerugian keuangan negara secara riil dalam suatu
tindak pidana korupsi tersebut saat ini telah dibatalkan oleh
MK.
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Dalam Putusannya Nomor 25/PUU-XIV/2016 yang
dibacakan tanggal 25 Januari 2017, MK menyatakan kata
“dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 bertentangan dengan
UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat.14 Dengan adanya putusan tersebut, maka kerugian
dalam perkara tindak pidana korupsi haruslah ada secara
nyata atau riil, bukan hanya sekedar potensi saja, bahkan
juga kerugian yang tidak atau belum riil dan belum menjadi
kenyataan.
Pertimbangan hukum yang menjadi dasar MK membuat
amar putusan seperti itu pada pokoknya ialah sebagai berikut:15
1.
Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor
telah dimohonkan pengujian dan telah diputus
oleh MK dengan Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006
bertanggal 25 Juli 2006. Namun dasar pengujian
yang digunakan saat itu ialah Pasal 28D ayat (1) UUD
1945, sedangkan yang dijadikan dasar pengujian
saat ini ialah Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal
28G ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) dan ayat (5) UUD
1945. Dengan demikian, maka permohonan yang
diajukan a quo tidak nebis in idem sebagaimana
ketentuan Pasal 60 Undang-Undang MK.
2.
Kata “dapat” Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UndangUndang Tipikor pernah diputus berdasarkan Putusan
Nomor 003/PUU-IV/2006 dengan menyatakan tidak
bertentangan dengan hak atas kepastian hukum yang
adil (Pasal 28D UUD 1945) sepanjang ditafsirkan
sesuai tafsiran MK (conditionally constitusional),

14

Lihat amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 25/PUUXIV2016 angka 2, hlm. 116.
15
Ibid., hlm. 111—115.

92

dr. bambang sugeng rukmono, s.h., m.h.

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

3.

4.

I
IS
EV

R

yakni unsur kerugian negara harus dibuktikan dan
harus dapat dihitung, meskipun sebagai perkiraan
atau meskipun belum terjadi.
Dengan adanya Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006,
Pembentuk Undang-undang mengundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang
Administrasi Pemerintahan Umum yang di dalamnya
memuat beberapa pasal [Pasal 20 ayat (4), Pasal 21,
Pasal 70 ayat (3), dan Pasal 80 ayat (4)] yang mengatur
tentang pengembalian kerugian keuangan negara
sebagai akibat kesalahan administratif. Kerugian
keuangan negara seperti ini, penyelesaiannya tidak
harus dengan menerapkan hukum pidana (tindak
pidana korupsi). Bahkan penerapan hukum pidana
tampaknya hendak ditempatkan sebagai upaya
terakhir (ultimum remedium).
Keberadaan Undang-Undang Administrasi dikaitkan
dengan kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1) dan
Pasal 3 Undang-Undang Tipikor menurut MK
menyebabkan terjadinya pergeseran paradigma
penerapan unsur merugikan keuangan negara.
Dengan lahirnya Undang-Undang Administrasi
Pemerintahan, penerapan unsur kerugian keuangan
negara telah bergeser dengan menitikberatkan pada
akibat, tidak lagi hanya perbuatan. Bahkan kerugian
keuangan negara akibat kesalahan administrasi tidak
digolongkan sebagai Tipikor. Kerugian keuangan
keuangan negara yang dapat dikategorikan sebagai
Tipikor, merupakan implikasi dari adanya perbuatan
melawan hukum yang menguntungkan diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi [Pasal 2 ayat (1)];
dan penyalahgunaan kewenangan dengan tujuan
menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
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suatu korporasi [Pasal3]. Berdasarkan hal tersebut,
maka unsur merugikan keuangan negara tidak lagi
dipahami sebagai perkiraan (potential loss) namun
harus benar-benar sudah terjadi atau nyata (actual
loss) agar bisa masuk kriteria Tipikor.
Pencantuman kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat (1)
dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor membuat
delik dalam kedua pasal a quo menjadi delik
formil. Hal ini menurut MK sering disalahgunakan
untuk menjangkau banyak perbuatan yang diduga
merugikan keuangan negara termasuk terhadap
diskresi (freies ermessen) yang sifatnya mendesak
dan belum ada dasar hukumnya, sehingga sering
terjadi kriminalisasi dengan dugaan terjadinya
penyalahgunaan wewenang. Demikian pula terhadap kebijakan yang terkait dengan bisnis namun
dipandang dapat merugikan keuangan negara,
maka dengan pemahaman sebagai delik formil
seringkali dikenakan Tipikor. Kondisi tersebut tentu
dapat menyebabkan pejabat publik takut mengambil
kebijakan atau khawatir kebijakan yang diambil
akan dikenakan Tipikor, yang akan berdampak
pada stagnasi proses penyelenggaraan negara,
rendahnya penyerapan anggaran, dan terganggunya
pertumbuhan investasi. Kriminalisasi kebijakan terjadi
karena perbedaan pemaknaan kata “dapat”, sehingga
menimbulkan persoalan mulai dari perhitungan
nilai kerugian yang sesungguhnya sampai lembaga
mana yang berwenang menghitung. Hal ini oleh MK
dianggap menimbulkan ketidakpastian hukum dan
telah nyata bertentangan dengan jaminan bahwa
setiap orang berhak atas rasa aman dan perlindungan
dari ancaman ketakutan sebagaimana ditentukan
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Pasal 28G ayat (1) UUD 1945. Selain itu, kata “dapat”
dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang
Tipikor juga bertentangan dengan prinsip prumusan
tindak pidana yang harus memenuhi prinsip hukum
tertulis (lex scripta), harus ditafsirkan seperti yang
dibaca (lex stricta), dan tidak multi tafsir (lex certa),
oleh karenanya bertentangan dengan prinsip negara
hukum sebagaimana ditentukan Pasal 1 ayat (3) UUD
1945.
Penerapan unsur merugikan keuangan negara
dengan menggunakan konsepsi actual loss menurut
MK lebih memberikan kepastian hukum yang adil
dan bersesuaian dengan upaya sinkronisasi dan
harmonisasi hukum nasional dan internasional, seperti
dengan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan,
Undang-Undang Perbendaharaan Negara, UndangUndang BPK, dan Konvensi PBB Anti-Korupsi
(UNCAC 2003) yang telah diratifikasi Indonesia
melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006.
Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Perbendaharaan
Negara dan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang BPK
mendefinisikan, “kerugian negara/daerah adalah
kekuarangann uang, surat berharga, dan barang,
yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat
perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun
lalai”. Berdasarkan definisi tersebut konsepsi kerugian
keuangan negara adalah konsepsi kerugian negara
dalam arti delik materiil, yakni suatu perbuatan
dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan
syarat harus benar-benar nyata dan aktual. Konsepsi
tersebut sebenarnya sama dengan penjelasan
kalimat “secara nyata telah ada kerugian negara”
yang tercantum dalam Pasal 32 ayat (1) Undang-
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Undang Tipikor, yang menurut penjelasannya ialah
kerugian yang sudah dapat dihitung jumlahnya
berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang
atau akuntan publik yang ditunjuk. Selain itu agar
tidak menyimpang dari UNCAC 2003, maka ketika
memasukkan unsur kerugian negara dalam delik
korupsi, kerugian tersebut harus benar-benar sudah
terjadi atau nyata. Hal ini dikarenakan delik korupsi
yang terdapat dalam UNCAC 2003 telah diuraikan
secara jelas meliputi: suap, penggelapan dalam
jabatan, memperdagangkan pengaruh, penyalahgunaan jabatan, pejabat publik memperkaya diri
sendiri secara tidak sah, suap di sektor swasta,
penggelapan dalam perusahaan swasta, pencucian
uang hasil kejahatan, menyembunyikan adanya
korupsi, dan menghalang-halangi proses peradilan,
Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28G ayat (1) UUD
1945 dan memerhatikan perkembangan pengaturan
serta penerapan unsur merugikan keuangan negara
sebagaimana uraian di atas, terdapat alasan yang
mendasar bagi MK untuk mengubah penilaian
konstitusional dalam putusan sebelumnya, karena
penilaian sebelumnya telah nyata secara berulangulang justru menimbulkan ketidakpastian hukum
dan ketidakadilan dalam pemberantasan korupsi.
Dengan demikian, kata “dapat” dalam Pasal 2 ayat
(1) dan Pasal 3 Undang-Undang Tipikor bertentangan
dengan UUD 1945 seperti yang didalilkan oleh para
pemohon beralasan menurut hukum.

Memang dalam pengambilan keputusan terdapat empat
hakim konstitusi yang menyatakan pendapat berbeda
(dissenting opinion). Namun demikian, perbedaan tersebut
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tidak mengurangi nilai kekuatan amar putusan yang telah
ditetapkan. Dengan demikian, maka sejak adanya putusan
a quo kerugian negara dalam perkara tindak pidana korupsi
haruslah kerugian yang secara nyata sudah terjadi. (actual
loss). Kerugian yang baru berupa potensi (potential loss), belum
dapat dikatakan sebagai kerugian keuangan negara, sehingga
belum dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.
Perkara tindak pidana korupsi sebenarnya bukan hanya
menyangkut perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan
kewenangan yang berakibat ada kerugian negara saja. Delik
merugikan keuangan negara merupakan salah satu delik saja.
Selain delik merugikan keuangan negara juga masih terdapat
delik korupsi yang lainnya, yaitu sebagai berikut:
1.
Delik suap menyuap, baik penyuap maupun yang
menerima suap [Pasal 5, 11, 12, dan 12B];
2.
Delik penggelapan (Pasal 8 dan Pasal 10);
3.
Kelompok delik pemerasan dalam jabatan (Pasal 12
huruf e dan huruf f );
4.
Delik yang terkait dengan pemborongan, leveransir,
dan rekanan (Pasal 7); dan
5.
Delik-delik lain yang berkaitan dengan delik korupsi,
meliputi:
a.
Pemalsuan (Pasal 9);
b.
Menghalangi penyidikan, penuntutan, dan
pemeriksaan persidangan dalam kasus korupsi
(Pasal 21);
c.
Kesaksian palsu (Pasal 28, 29, 35, 36 dan Pasal
22);
d.
Pelanggaran terhadap Pasal 220, 231, 421,
422, 429, dan 430 KUHP (Pasal 23); dan
e.
Saksi yang tidak memenuhi syarat sebagaimana
dimaksud Pasal 31 Undang-Undang Nomor 31
Tahun 1999 (Pasal 24).
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Seiring dengan semakin tingginya tingkat kecerdasan
dan pendidikan masyarakat, ternyata hal ini juga membawa
implikasi pada semakin canggih modus operandi kejahatan
yang terjadi di masyarakat. Tindak Kejahatan yang dilakukan
kaum terpelajar (intelektual) dengan modus dan sarana
teknologi yang canggih dikenal dengan nama white collar
crime (WCC). Kejahatan tersebut terkadang dilakukan
perseorangan, kadang pula dilakukan secara bersama-sama.
Istilah WCC itu sendiri pertama kali dicetuskan oleh Edward A.
Roos,16 yang kemudian dipopulerkan oleh Edwin H. Sutherland
untuk membedakannya dengan bentuk perbuatan pidana pada
umumnya (Acts of Ordinary Criminals), melalui karya tulisnya
yang berjudul “White Collar Criminality” (1940) dan “Crime
and Business” (1941).17 Sebagai suatu konsepsi, WCC tidak
memiliki suatu definisi yang baku, dan justru karena itulah
berbagai literatur atau referensi memberikan definisi yang
tidak sama. Beberapa definisi mengenai WCC sebagaimana
dikemukakan Antonius Sujata, yaitu sebagai berikut: 18
1.
United State Department of Justice:
Those classes of non-violence activities, which
principally involve traditionally notions of deceit,
deception, concealment, manipulation, breach of
trust, subterfurge or illegal circumvention .

M. Sholehuddin, Tindak Pidana Perbankan, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada,
1997), hlm. 9.
17
Mardjono Reksodiputro, Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan oleh Organisasi
(Suatu Tinjauan dari Segi Kriminologi), Makalah disampaikan pada Pendidikan
dan Pelatihan Pembentukan Jaksa dan Pendidikan Wira Intelijen Tahun Anggaran
1998/1999, yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan
Agung RI, Jakarta 17 Desember 1998, hlm. 7.
18
Antonius Sujata, Reformasi dalam Penegakan Hukum, (Jakarta: Djambatan,
2000), hlm. 83—84.
16
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Federal Bureau of Investigation:
Those illegal acts which are characterized by deceit,
concealment or violation of trust and which are not
dependent upon the application or threat of physical force or violence. Those acts are committed
by individuals and organization to obtain money,
property or services to avoid the payment or loss of
money or services or to personal or business advantages.
Black’s Law Dictionary:
Law violations by corporations or individuals including theft fraud and other violations of trust committed in the course of the offender’s occupation (e.g.
embezzlement, price fixing, anti-trust violation, and
the like). Non-violent crimes.
Dictionary of Legal Terms (by Steven H. Gifts)
All phrase connoting a variety of frauds, schemes and
commercial offenders by business persons and public
officials, including a fraudulent range of non-violent
offences that have cheating as the central element.

Merujuk pada beberapa definisi di atas, secara umum
dapat dikatakan bahwa WCC adalah suatu rangkaian tindakan
atau perbuatan yang melanggar hukum dengan menggunakan
tipu daya serta cara-cara yang tertutup (sembunyi-sembunyi)
tanpa menggunakan ancaman atau pun paksaan secara fisik
maupun kekerasan dengan maksud untuk memperoleh uang,
harta milik atau pun pelayanan, mencegah hilangnya uang,
mengamankan usaha, atau memperoleh keuntungan pribadi.
Pelaku WCC umumnya menduduki posisi serta memiliki
tanggung jawab yang terhormat dalam pemerintahan, industri,
profesi tertentu, serta organisasi kemasyarakatan.
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Pengertian WCC sering tumpang tindih dengan business
crime yaitu crime committed during the natural course of
business operations, for economic reasons by, or on behalf of,
legitimate business organizations (terjemahan bebas: kejahatan
yang dilakukan selama menjalankan operasi bisnis, karena
alasan ekonomi oleh atau atas nama organisasi bisnis yang
sah).19 Dengan demikian, yang disebut business crime pada
umumnya adalah WCC, namun tidak semua WCC merupakan
business crime. Pelaku WCC dapat saja seorang pengusaha
maupun pejabat, namun yang penting cara-caranya adalah
non-violent (tidak menggunakan kekerasan). Antonius Sujata
mengemukakan ciri-ciri WCC, yaitu sebagai berikut:20
1.
Pelakunya dapat perseorangan, organisasi, pejabat
pemerintah atau pegawai swasta, namun biasanya
memiliki posisi yang dipercaya oleh kalangannya.
2.
Modus operandi-nya dengan memalsukan, menipu,
memanipulasi, menggelapkan atau cara-cara lain
yang bersifat deseptif.
3.
Tidak menggunakan ancaman, tekanan atau pun
kekerasan.
4.
Korban tidak merasakan langsung akibatnya.
Lebih lanjut Antonius Sujata menyatakan bahwa dalam
terminologi kriminologi, WCC dilawankan dengan blue collar
crime (dari kalangan bawah), sedangkan WCC pelakunya
adalah middle and upper class (kalangan menengah dan atas).21
Beberapa nama lain dari blue collar crime antara lain ordinary
crime (kejahatan biasa), street crime (kejahatan jalanan), dan
conventional crime (kejahatan konvensional).

19

Mardjono Reksodiputro, Kejahatan Terorganisasi dan Kejahatan ..., Op. Cit.,
hlm. 8.
20
Antonius Sujata, Op. Cit., hlm. 85.
21
Ibid., hlm. 86.
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Merujuk pada ciri-ciri WCC yang dikemukakan oleh
Antonius Sujata di atas, pada hakekatnya tindak pidana korupsi
dan tindak pidana perbankan dapat dikategorikan sebagai
kejahatan kerah putih (putih). Berbagai ciri-ciri WCC di atas
semuanya ada dalam tindak pidana perbankan dan tindak
pidana korupsi. Oleh karana itu, sangat wajar bila kemudian
upaya untuk membongkar dan membuktikan terjadinya tindak
pidana korupsi dan tindak pidana perbankan sangat sulit.
Hal ini disebabkan karena karaktersitik dari WCC modus
operandinya sangat canggih, pelakunya kaum terpelajar dan
ahli di bidangnya, tidak dilakukan dengan cara kekerasan, dan
dampak atau akibat perbuatan tersebut tidak dapat dirasakan
oleh para korban sesaat setelah perbuatan itu terjadi.
Beberapa contoh WCC yang terkait dengan kegiatan
perbankan, antara lain:22
1.
Seorang direktur bank berkolusi dengan beberapa
temannya untuk memperoleh kredit dalam jumlah
besar. Orang-orang tersebut melengkapi dokumendokumen palsu sehingga ketika kejahatan terbongkar
sulit sekali dilakukan pelacakan.
2.
Suatu perusahaan menjual produk-produk campuran
antara yang palsu dengan yang tidak palsu. Perusahaan
tersebut tidak terdaftar dan menggunakan alamat
yang berbeda-beda sehingga konsumen terkecoh.
3.
Seseorang mendirikan perusahaan perkreditan
dengan mengumpulkan dana masyarakat dengan
janji memberi bunga yang menggiurkan. Ternyata
perusahaan tersebut akta-aktanya tidak benar dan
orang-orangnya tidak ada yang bertanggung jawab.

22

Ibid., hlm. 83—84.
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Penggunaan alat bukti dalam penanganan kasus tindak
pidana berpedoman pada ketentuan Pasal 184 KUHAP. Dalam
ketentuan tersebut alat bukti keterangan saksi diletakkan pada
nomor urut pertama, baru kemudian disusul dengan alat bukti
keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.
Dengan melihat posisinya dalam daftar urut alat bukti, dapat
diartikan bahwa alat bukti keterangan saksi mempunyai
peranan penting dalam pembuktian untuk membuat jelas dan
terang suatu kasus. Pentingnya kesaksian sebagai alat bukti ini
bukan hanya berlaku untuk tindak pidana yang diatur dalam
ketentuan umum (KUHP), tetapi juga berlaku terhadap jenis
tindak pidana yang diatur di luar KUHP, seperti tindak pidana
korupsi dan tindak pidana perbankan.
Tindak pidana perbankan dan dan tindak pidana korupsi
merupakan dua jenis tindak pidana yang pengaturannya ada
di luar KUHP. Aturan-aturan hukum pidana di luar KUHP,
selain memuat hukum pidana materiil kadang kala juga
memuat hukum pidana formil (hukum acara). Oleh karena itu,
penanganan perkara tindak pidana korupsi akan menggunakan
undang-undang korupsi. Begitu pula dengan tindak pidana
korupsi, penanganannya menggunakan prosedur yang terdapat
dalam undang-undang perbankan. Walaupun demikian,
prinsip-prinsip umum yang diatur dalam KUHAP, juga tidak
bisa ditinggalkan. Untuk itu dalam kesempatan kali ini juga
perlu dikemukakan ketentuan hukum acara yang terkait
dengan kesaksian dalam perkara tindak pidana perbankan dan
tindak pidana korupsi.
Kesaksian adalah keterangan yang diberikan seorang
saksi dalam suatu perkara. Dalam hal ini terdapat tiga
jenis keterangan, yakni keterangan saksi, keterangan ahli,
dan keterangan terdakwa. Oleh karena itu, dalam hal
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keterangan tentang terjadinya kejahatan perbankan dan
korupsi, khususnya tentang kesaksian akan melibatkan baik
keterangan saksi, keterangan ahli, dan keterangan terdakwa.
Keterangan saksi adalah keterangan yang diberikan oleh
seorang yang mengalami, melihat, dan mendengarkan adanya
suatu kejahatan. Merupakan kewajiban bagi seseorang untuk
menjadi saksi. Penolakan untuk menjadi saksi tanpa alasan
yang memadai, merupakan suatu tindak pidana yang diancam
pidana. Pada praktik dikenal istilah “saksi pelapor”, yakni
seorang korban atau anggota keluarga korban. Dia menjadi
saksi atas kejahatan yang menimbulkan kerugian pada dirinya.
Keterangan yang demikian tidak berbeda dengan kesaksian
oleh seorang saksi.
Di dalam Undang-Indang Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)
terdapat pengecualian terhadap mereka yang mempunyai hak
tolak, yang telah dipersempit dibandingkan dengan konsep
umum (dalam KUHAP). Pembatasan hak tolak ini sudah
memberikan isyarat tentang betapa pentingnya pemeriksaan
perkara korupsi. Ini merupakan suatu pengecualian dari asas
umum. Suatu kesempatan yang diberikan undang-undang
dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu
kesaksian dalam tindak pidana korupsi haruslah sedemikian
rupa digunakan sebaik-baiknya dalam pembuktian perkara
korupsi.
Kesaksian dalam perkara tindak pidana korupsi diatur
dalam Pasal 28, 29, 31, 35, dan 36 Undang-Undang Nomor
31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 20 Tahun 2001. Dasar pemberlakuan ketentuan
mengenai kesaksian yang khusus berlaku untuk perkara
tindak pidana korupsi ialah didasarkan pada asas hukum lex
specialis derogat legi generalis. Asas tersebut bermakna bahwa
ketentuan yang bersifat khusus mengalahkan ketentuan yang
bersifat umum. Dalam hal ini ketentuan yang bersifat khusus

Kesaksian Pejabat Bank

103

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

I
IS
EV

R

adalah ketentuan hukum acara yang terdapat dalam UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sedangkan
yang bersifat umum adalah KUHAP.
Di bandingkan dengan KUHAP, ketentuan Undang-Undang Tipikor, terdapat pengecualian atau penyimpangan
yang dalam penjelasannya dikatakan bahwa penyimpangan
tersebut dimaksud untuk mempercepat prosedur, mempermudah penyidikan, penuntutan serta pemeriksaan di sidang,
serta mendapat bukti-bukti dalam perkara korupsi yang sukar
didapatkan. Meskipun diadakan penyimpangan-penyimpangan, tidak berarti hak asasi tersangka atau terdakwa dalam
perkara korupsi tidak dilindungi. Penyimpangan tersebut dilakukan demi menyelamatkan bahaya yang ditimbulkan karena perbuatan korupsi.
Ketentuan yang mengatur tentang kesaksian dan pemberian
keterangan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor
20 Tahun 2001, ialah:
1.
Tersangka/terdakwa wajib memberikan keterangan
tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri/
suami, anak dan setiap orang atau korporasi dan/atau
yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara
yang bersangkutan, apabila diminta oleh penyidik
atau oleh hakim (Pasal 28 dan 29);
2.
Baik dalam pemeriksaan pendahuluan maupun di
muka pengadilan, saksi dilarang menyebut nama/
alamat atau hal-hal lain yang memberi kemungkinan
dapat diketahuinya identitas pelapor (Pasal 31);
3.
Kecuali beberapa anggota keluarga dekat yang meliputi ayah/ibu, nenek, kakek, saudara kandung istri/
suami, anak cucu dari tersangka/terdakwa, setiap
orang wajib memberikan keterangan sebagai saksi
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atau ahli kepada penyidik maupun kepada hakim
(Pasal 35);
4.
Kecuali petugas agama, maka mereka yang menurut
ketentuan hukum yang berlaku harus merahasiakan
pengetahuannya berhubung dengan martabat,
jabatan atau pekerjaannya wajib memberi keterangan
sebagai saksi kepada penyidik maupun hakim (Pasal
36);
Berkenaan dengan kewajiban memberikan kesaksian bagi
setiap orang dalam perkara tindak pidana korupsi kecuali
petugas agama, dan yang secara relatif/tidak wajib terhadap
keluarga dekat dari terdakwa tersebut, bagaimanakah apabila
kesaksiannya tersebut menyangkut keadaan keuangan yang
diperoleh dari hasil korupsi yang disimpan pada bank? Terkait
dengan hal tersebut kesaksian dalam perkara tindak pidana
korupsi dapat dibedakan menjadi:
1.
Kesaksian dari setiap orang termasuk keluarga
terdekat dari tersangka/terdakwa yang tidak ada
hubungannya karena pekerjaan, harkat martabat,
atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.
2.
Kesaksian yang karena pekerjaan, harkat martabatnya
atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia.
Kesaksian pertama dikaitkan dengan uang hasil perbuatan
korupsi yang disimpan di bank. Permasalahnya antara lain bila
uang tersebut disimpan di bank atas nama orang lain selain
terdakwa. Pada kesaksian kedua, berkaitan dengan keharusan
bagi pejabat yang kerena jabatannya diharuskan menyimpan
rahasia (contoh pejabat bank). Permasalahan yang dihadapi
pejabat bank yaitu, adanya rahasia bank yang harus dijaga oleh
pejabat bank bersangkutan. Terkait dengan hal tersebut, maka
perlu juga dikemukakan hal-hal yang berhubungan dengan
pemberian kesaksian dan kerahasiaan bank yang diatur dalam
Undang-Undang Perbankan.
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Rahasia bank akan lebih dipegang teguh oleh bank apabila
ditetapkan bukan hanya sekedar kewajiban kontraktual antara
bank dan nasabah, tetapi ditetapkan sebagai kewajiban publik.
Oleh karena itulah Undang-Undang Perbankan menentukan
rahasia bank sebagai kewajiban yang harus dilaksanakan
oleh bank. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yang
menyatakan bahwa bank wajib merahasiakan keterangan
mengenai Nasabah Penyimpan dan simpanannya, kecuali
dalam hal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, Pasal 41A,
Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, dan Pasal 44A.
Berdasarkan ketentuan tersebut, maka keterangan yang
wajib dirahasiakan oleh pihak bank ialah keterangan yang
menyangkut tentang Nasabah Penyimpan dan simpanannya.
Hal ini berarti Nasabah Peminjam atau nasabah debitur dan
pinjamannya tidak wajib dirahasiakan oleh bank. Namun bila
Nasabah Penyimpan tersebut juga merangkap sebagai nasabah
debitur, maka menurut Penjelasan Pasal 40 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, keterangan
mengenai Nasabah Penyimpan tetap wajib dirahasikan
dalam kedudukannya sebagai Nasabah Penyimpan. Adapun
keterangan yang terkait dengan nasabah di luar kedudukannya
sebagai Nasabah Penyimpan, bukan merupakan keterangan
yang wajib dirahasiakan bank.
Adanya jaminan terkait dengan rahasia bank tersebut
pada hakikatnya ialah untuk menumbuhkan rasa kepercayaan
masyarakat terhadap dunia perbankan untuk menyimpan
dananya di bank. Dalam hal ini, kepentingan masyarakat
menghendaki supaya kewajiban rahasia bank dipegang teguh
oleh perbankan. Namun pada sisi yang lain, ada kekhawatiran
kerahasiaan bank tersebut dimanfaatkan secara negatif yang
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justru dapat merugikan masyarakat. Oleh karena itu, muncul
pemikiran jangan sampai untuk hal-hal tertentu kepentingan
masyarakat tersisihkan justru apabila rahasia bank itu
dilaksanakan dengan teguh. Untuk keperluan tersebut,
masyarakat harus mengizinkan agar untuk hal-hal tertentu,
kewajiban rahasia bank itu hendaknya dapat dikecualikan.
Dalam hal ini Undang-Undang Perbankan memberikan tujuh
pengecualian yang bersifat limitatif, yang mana di luar tujuh
hal yang telah dikecualikan itu tidak terdapat pengecualian
yang lain. Pengecualian tersebut, meliputi:
1.
Untuk kepentingan perpajakan dapat diberikan
pengecualian kepada pejabat pajak berdasarkan
perintah Pimpinan Bank Indonesia atas permintaan
Menteri Keuangan (Pasal 41);
2.
Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah
diserahkan kepada Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara dapat
diberikan pengecualian kepada pejabat Badan
Urusan Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan
Piutang Negara atas izin Pimpinan Bank Indonesia
(Pasal 41A);
3.
Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana
dapat diberikan pengecualian kepada polisi, jaksa,
atau hakim atas izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal
42);
4.
Dalam perkara perdata antara bank dengan nasabahnya dapat diberikan pengecualian tanpa harus
memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal
43);
5.
Dalam rangka tukar-menukar informasi di antara
bank kepada bank lain, dapat diberikan pengecualian
tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank Indonesia (Pasal 44);
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Atas persetujuan permintaan atau kuasa dari nasabah
penyimpan secara tertulis, dapat diberikan pengecualian tanpa harus memperoleh izin Pimpinan Bank
Indonesia [Pasal 44A ayat (1)] dan
7.
Dalam hal Nasabah Penyimpan meninggal dunia,
ahli waris berhak memperoleh keterangan mengenai
simpanannya [Pasal 44A ayat (2)]
Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa urusan
peradilan perkara pidana meruapakan salah satu urusan
yang dapat menyebabkan ketentuan mengenai rahasia bank
dapat disimpangi. Namun penyimpangan tersebut tetap harus
dilakukan sesuai prosedur yang berlaku yaitu harus terlebih
dahulu mendapatkan izin dari Pimpinan Bank Indonesia. Izin
tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari
Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah
Agung. Permintaan tersebut harus menyebutkan nama dan
jabatan polisi, jaksa, atau hakim; nama tersangka atau
terdakwa; alasan diperlukannya keterangan; dan hubungan
perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang
diperlukan. Setelah izin dari Pimpinan Bank Indonesia keluar,
barulah pihak bank dapat memberikan keterangan mengenai
simpanan tersangka/ terdakwa pada bank.
Dalam Penjelasan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa adanya
kata dapat dalam pasal a quo dimaksudkan untuk memberikan
penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan
diberikan sepanjang permintaan tersebut telah memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), yaitu
dengan menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau
hakim; nama tersangka atau terdakwa; alasan diperlukannya
keterangan; dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan
dengan keterangan yang diperlukan. Pemberian izin oleh
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Bank Indonesia tersebut harus dilakukan selambat-lambatnya
empat belas hari setelah dokumen permintaan diterima secara
lengkap.
Uraian di atas kembali mempertegas bahwa selain
kesaksian yang memberikan pengecualian, terdapat pula
penyimpangan dalam membuka rahasia bank. Meskipun harus
degan izin pimpinan/Gubernur Bank Indonesia, terhadap
suatu perkara pidana juga dapat dilakukan membuka rahasia
bank. Apalagi terhadap suatu perkara tindak pidana korupsi.
Demi memberantas kejahatan perbankan, rahasia di bidang
perbankan dapat dikorbankan. Dalam hal ini pihak bank
harus menyadari bahwa kejahatan di bidang perbankan harus
diberantas, meskipun mengorbankan kepentingan tertentu dari
bank tersebut, antara lain tentang rahasia bank atau diketahui
oleh umum tentang keamanan suatu bank.
Kejahatan di bidang perbankan yang biasanya melibatkan
orang dalam bank, justru harus diberantas oleh pihak bank,
bukan malah menutup-nutupi kejahatan yang terjadi di dalam
banknya sendiri. Memang kepercayaan merupakan prinsip
usaha perbankan, akan tetapi apakah artinya apabila ternyata
karena suatu kejahatan justru akan merugikan pihak bank
itu sendiri. Keterlambatan pelaporan terjadinya kejahatan di
bidang perbankan akan menyebabkan terlambatnya proses
penyidikan. Kecepatan proses penanganan perkara sangat
diperlukan di dalam mengungkap kejahatan di bidang
perbankan. Oleh karena itu, para saksi harus merasa ikut
bertanggung jawab demi menyelamatkan bank mereka sendiri,
meskipun pada akhirnya akan memberatkan “temannya”
yaitu “orang dalam” yang ikut di dalam kejahatan perbankan
tersebut.
Bisa saja seorang pegawai akan mengalami dilema antara
harus memberikan kesaksian dengan risiko akan membuka
rahasia bank. Dalam hal yang demikian ini, pegawai tersebut

Kesaksian Pejabat Bank

109

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

I
IS
EV

R

dapat meminta izin Pimpinan Bank Indonesia sebelum
dibukanya suatu rahasia bank. Oleh sebab itu, tidak ada alasan
untuk tidak memberikan kesaksian atau ragu-ragu dalam
memberikan kesaksian, meski hal tersebut merupakan rahasia
menurut kelaziman kalangan perbankan. Hal demikian harus
ditumbuh-kembangkan di kalangan perbankan, sehingga
mereka tidak akan menutup diri dalam hal terjadinya kejahatan
perbankan atau kejahatan di bidang perbankan, terutama yang
menyangkut tindak pidana korupsi.
Terhadap penanganan perkara tindak pidana korupsi
yang terkait dengan kegiatan perbankan, memang banyak
pengecualian-pengecualian aturan, baik yang diatur dalam
Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
maupun yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan.
Bahkan berbagai pengecualian tersebut memang dibuat secara
sadar demi mewujudkan kepentingan tertentu. Oleh karena
itu, semua pihak harus sadar pula mengikuti peraturan yang
sudah ada dalam melaksanakan penegakan hukum.
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A. Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Pidana

Penanganan perkara korupsi, khususnya yang dilakukan
oleh jajaran Kejaksaan, saat ini berpedoman pada Peraturan
Jaksa Agung RI Nomor: Perja-039/A/Ja/10/2010 Tentang Tata
Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak
Pidana Khusus.1 Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Perja a quo,
penyilidikan terhadap kasus korupsi dibatasi paling lama
empat belas hari kerja dan dapat diperpanjang selama empat
belas hari kerja. Dengan alasan yang patut dan tidak dapat
dihindarkan, batas waktu tersebut dapat diperpanjang kembali
untuk paling lama empat belas hari kerja. Jangka waktu tersebut

1

Perja-039/A/Ja/10/2010 telah mengalami perubahan dengan lahirnya PERJA017/A/JA/07/2014 Tentang Perubahan atas Perja-039/A/Ja/10/2010 Tentang Tata
Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana Khusus.
Pokok perubahan terdapat pada :
Ketentuan Pasal 1 angka 1 huruf a dan huruf c, angka 2, angka 3, angka 4, angka
8, angka 10,angka 13, angka 14, angka 15, angka 16, dan angka 17 diubah.
Di antara Pasal 1198 dan 1199 disisipkan Pasal 1198A.
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akan lebih lama lagi bila yang melakukan penyelidikan adalah
penyelidik dari Kejaksaan Negeri tipe B di luar Jawa, Madura,
dan Bali. Waktu penyelidikan dapat disesuaikan dengan situasi
dan kondisi geografis setempat atas kebijakan pimpinan untuk
paling lama dua puluh hari kerja pada setiap penerbitan Surat
Perintah Penyelidikan.
Sementara itu untuk jangka waktu penyidikan, Pasal 19
Perja a quo menentukan lama tiga puluh hari sejak diterimanya
Surat Perintah Penyidikan wajib membuat laporan. Bila dalam
waktu tersebut penyidikan belum dapat diselesaikan, maka
dapat diperpanjang selama dua puluh hari setelah laporan
pertama diputuskan. Jika jangka waktu tersebut masih juga
belum dapat diselesaikan, maka dapat diperpanjang lagi selama
dua puluh hari setelah laporan kedua diputuskan. Apabila
belum juga bisa diselesaikan, masih dapat diperpanjang
selama dua puluh hari setelah laporan ketiga diputuskan.2
Mengingat adanya pembatasan jangka waktu penyelidikan
dan penyidikan tersebut, maka tidak dapat dibenarkan apabila
penyidikan dilakukan secara berlarut-larut.
Berlarut-larutnya kegiatan penyidikan salah satunya
dikarenakan masalah izin Bank Indonesia dalam hal
pemeriksaan terhadap rekening tersangka. Hal inilah yang
sering dikeluhkan oleh penyidik karena mengakibatkan
lamanya waktu penyelesaian penyidikan. Mengingat masalah
perizinan adalah menyangkut kewenangan dari instansi lain,
maka upaya percepatan penyampaian permohonan izin harus
diperhatikan.
Selain itu, lamanya penyelesaian penyidikan kasus tindak
pidana korupsi diakibatkan pula oleh banyaknya pemeriksaan
yang dilakukan terhadap saksi-saksi yang pada hakikatnya—
baru diketahui setelah saksi memberikan keterangan—tidak
2

Pasal 20, 21, dan 22 Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: Perja-039/A/Ja/10/2010
Tentang Tata Kelola Administrasi dan Teknis Penanganan Perkara Tindak Pidana
Khusus.
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itu, pembahasan mengenai penanganan perkara korupsi
akan difokuskan pada pemeriksaan saksi, baik pada tahap
penyidikan, penuntutan, maupun persidangan.
1. Pada Tahap Penyidikan
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Seperti telah dijelaskan sebelumnya bahwa untuk kepentingan perkara pidana, penyidik dapat melakukan pemeriksaan
saksi. Saksi yang diperiksa pada tingkat penyidikan memberikan
keterangannya tanpa disumpah terlebih dahulu. Kekecualian
atas ketentuan tersebut dapat dilakukan, apabila saksi diduga
tidak akan hadir dalam pemeriksaan di Pengadilan Negeri.
Pemeriksaan atas saksi-saksi dilakukan sendiri-sendiri dan
dapat dipertemukan yang satu dengan yang lainnya (Pasal 116
ayat (2) KUHAP).
Saksi menurut sifatnya dapat dibagi atas:
a.
Saksi a charge (memberatkan terdakwa)
Saksi a charge adalah saksi dalam perkara pidana
yang dipilih dan diajukan oleh penuntut umum,
dikarenakan kesaksiannya yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan
perkara atau penuntut umum. Selama berlangsungnya
sidang atau belum dijatuhkannya putusan, hakim
ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi
tersebut (Pasal 160 ayat (1) huruf c KUHAP).
b.
Saksi a de charge (menguntungkan terdakwa)
Saksi a de charge adalah saksi yang dipilih atau
diajukan oleh penuntut umum atau terdakwa atau
penasihat hukum yang sifatnya meringankan terdakwa.
Dalam pemeriksaan tahap penyidikan, kepada tersangka juga ditanyakan apakah ia menghendaki didengarnya saksi yang menguntungkan (a de charge)
baginya. Apabila ada, maka hal itu dicatat dalam
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berita acara, yang mana penyidik wajib memanggil
dan memeriksa saksi tersebut (Pasal 116 ayat (4)
KUHAP).
Saksi memberikan keterangan tanpa tekanan dari
siapa pun dan dalam bentuk apa pun juga (Pasal 117
ayat (1) KUHAP). Keterangan yang diberikan saksi
dicatat dalam berita acara yang ditandatangani oleh
penyidik dan yang memberikan keterangan setelah ia
menyetujuinya (Pasal 118 ayat (1) KUHAP). Bila saksi
tidak mau menandatangani berita acara itu, maka
penyidik mencatat hal itu dalam berita acara dengan
menyebutkan alasannya (Pasal 118 ayat (2) KUHAP).
Penyidikan atau pemeriksaan atas saksi yang
bertempat tinggal di luar daerah hukum penyidik
dapat diberikan kepada penyidik lain yang berada
dalam wilayah tempat kediaman atau tempat tinggal
saksi tersebut.
Selanjutnya, dalam hal penyidik menganggap
perlu, ia dapat minta pendapat orang ahli atau yang
memiliki keahlian khusus (Pasal 120 KUHAP). Ahli
itu sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu
mengangkat sumpah atau janji di muka penyidik
yang isinya, bahwa saksi ahli itu akan memberikan
keterangan menurut pengetahuannya dengan sebaikbaiknya. Saksi ahli dapat tidak mengucapkan sumpah
atau janji, apabila harkat martabat, pekerjaan atau
jabatannya yang mewajibkannya menyimpan rahasia.
Bahkan saksi ahli yang demikian dapat menolak
untuk memberikan keterangan yang diminta.
Pasal 186 KUHAP menyatakan, keterangan
seorang ahli ialah apa yang seorang ahli nyatakan
di sidang pengadilan. Jadi pasal tersebut tidak
menjawab siapa yang disebut “adil” dan apa itu
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juga tidak menjelaskan hal ini, dikatakan sebagai
berikut:
“Keterangan seorang ahli ini dapat juga sudah diberikan
pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut
umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan dan
dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima
jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada
waktu pemeriksaan di sidang oleh penyidik atau penuntut
umum, maka pada pemeriksaan di sidang diminta untuk
memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara
pemeriksaan. Keterangan tersebut diberikan setelah ia

R

mengucapkan sumpah atau janji dihadapan hakim.”
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KUHAP tidak memberikan penjelasan apa yang dimaksud
dengan keterangan ahli oleh KUHAP, namun menurut Andi
Hamzah3 harus melihat pada Pasal 343 Ned.Sv., misalnya
diberikan definisi apa yang dimaksud dengan keterangan ahli
yang merupakan pendapat seorang ahli yang berhubungan
dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya, tentang
sesuatu apa yang diminati pertimbangannya.
Setelah saksi atau ahli diperiksa sehubungan dengan
perkara yang sedang disidik dan menyebutkan unsur pasal
serta laporan yang diterima oleh penyidik, dibuatkan Berita
Acara Pemeriksaan (BAP). Kemudian dibacakan kembali
kepada yang diperiksa. Untuk menguatkannya, saksi atau ahli
bersangkutan membubuhkan tanda tangan pada BAP tersebut.
Sebagai penutup, maka BAP dinyatakan dibuat dengan
sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, kemudian ditutup
dan disebutkan (tempat dan tanggal Pembuatan BAP) serta
ditandatangani oleh penyidik.
3

Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana ..., Op.Cit., hlm. 268.
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Meskipun dalam pengertian tentang saksi (Pasal 1 butir
26 KUHAP) dinyatakan bahwa keterangan saksi adalah untuk
kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan, namun
menurut KUHAP dalam tahap penuntutan tidak ada ketentuan
pemeriksaan langsung terhadap saksi. Pemeriksaan terhadap
keterangan saksi baru bisa dilakukan bila jaksa melakukan
pemeriksaan tambahan sebagaimana diatur dalam Pasal
30 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004
tentang Kejaksaan Republik Indonesia.
Pasal 170 KUHAP menentukan, mereka yang karena
pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya diwajibkan
menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban
memberi keterangan sebagai saksi. Menurut penjelasan pasal
a quo, pekerjaan atau jabatan yang menentukan adanya
kewajiban untuk menyimpan rahasia, ditentukan oleh
peraturan perundang-undangan. Jika ada peraturan perundangundangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang
dimaksud, maka seperti ditentukan oleh ayat ini, hakim yang
menentukan sah atau tidaknya alasan yang dikemukakan
untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Pasal 170 KUHAP
mengatakan, “dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk
memberikan keterangan sebagai saksi …,” berarti jika mereka
bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa hakim. Kekecualian
menjadi saksi karena harus menyimpan rahasia jabatan atau
martabatnya merupakan kekecualian relatif.
Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau
janji, KUHAP menentukan bahwa pengucapkan sumpah
merupakan syarat mutlak suatu kesaksian sebagai alat
bukti (Pasal 160 dan Pasal 161 KUHAP). Ini berarti, tidak
merupakan kesaksian menurut undang-undang bahkan juga
tidak merupakan petunjuk, karena hanya dapat memperkuat
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keyakinan hakim. Sedang kesaksian atau alat bukti lain dapat
dibandingkan dengan ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah sengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Pasal 17 dan 18 yang
menyatakan, apabila terdakwa tidak dapat membuktikan asalusul harta bendanya, maka itu akan memperkuat keterangan
saksi bahwa ia telah melakukan korupsi.
Terkait dengan keabsahan keterangan saksi sebagai alat
bukti, salah satu hal yang harus diperhatikan penuntut umum
dalam melakukan pemeriksaan saksi pada tahap persidangan
ialah mengenai syarat-syarat sahnya keterangan saksi
sebagaimana yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya.
Selain itu, perlu juga diperhatikan tata cara pemanggilan
saksi sebagaimana yang diatur dalam KUHAP. Sebab ketidakabsahan dalam pemanggilan saksi juga bisa berakibat pada
ketidak-absahan keterangan yang diberikan oleh saksi di
muka persidangan. Jangan sampai kelalaian dalam melakukan
pemanggilan yang sah, berujung pada hilangnya nilai
pembuktian keterangan seorang saksi.

B. Kesaksian Pejabat Bank
1.

Pejabat Bank Tempat Terjadinya Tindak Pidana
Korupsi

Salah satu contoh tindak pidana korupsi yang berkaitan
dengan bidang perbankan dalam arti bank sebagai sasaran
dalam tindak pidana dan/atau bank sebagai institusi di mana
tindak pidana dilakukan, misalnya ialah penyaluran dana oleh
bank dalam bentuk pemberian kredit yang tidak sesuai dengan
prosedur ketentuan yang berlaku karena adanya kolusi antara
oknum bank dengan nasabah (kreditur). Sebab apabila tindak
pidana dimaksud merugikan keuangan negara maka dapat
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dimaksud dengan kredit itu sendiri sebagaimana diatur dalam
Pasal 1 butir 11 Undang-Undang Perbankan adalah:
“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan
dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjammeminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan
pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu
tertentu dengan pemberian bunga.”
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Undang Undang Perbankan membedakan istilah penyaluran dana ke nasabah debitur untuk bank konvensional
dengan bank syariah. Untuk bank konvensional digunkanan
istilah kredit, yang definisinya telah dikemukakan di atas,
sedangkan untuk bank syariah digunakan istilah pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah. Pengertian dari pembiayaan
berdasarkan prinsip syariah menurut Pasal 1 butir 12 Undang
Undang Perbankan adalah:
“Penyediaan uang atau tagihan yang diper-samakan dengan itu
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan
pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu
dengan imbalan atau bagi hasil.”

Dalam tulisan ini, istilah yang digunakan baik untuk
penyaluran dana ke nasabah debitur yang berlaku pada bank
umum maupun yang berlaku pada bank syariah,4 hanya satu
istilah yaitu kredit. Hal demikian hanya untuk memudahkan
penyebutan saja, meskipun secara prinsip dasar sangat
berbeda. Kredit dengan bunga, sedangkan pembiayaan dengan
bagi hasil.
4

Dalam konteks Bank Syariah, kata “kredit” tidak digunakan dan diganti dengan
kata “pembiayaan”. Hal demikian karena kata “kredit” selalu berhubungan
dengan bunga. Padahal bunga/interest adalah sesuatu yang diharamkan dalam
praktik perbankan syariah.
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Termasuk di dalamnya adalah pembiayaan dalam praktik
bank syariah. Berdasarkan Pasal 1 butir 25 Undang-Undang
Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, yang
dimaksud “Pembiayaan” adalah penyediaan dana atau tagihan
yang dipersamakan dengan itu berupa:
a.
transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan
musyarakah;
b.
transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau
sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik;
c.
transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah,
salam, dan istishna;
d.
transaksi pinjam-meminjam dalam bentuk piutang
qardh; dan
e.
transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah
untuk transaksi multijasa.
berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah
dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang
dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan
dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan
ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil.
Dalam rangka pemberian kredit dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang
tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya pada bank.5 Sebelum lahirnya OJK,
otoritas perbankan berada di bawah Bank Indonesia (BI). Bank
Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas minimum
pemberian kredit (BMPK), pemberian jaminan, penempatan
investasi surat berharga, atau hal lain yang serupa, yang dapat
dilakukan oleh bank kepada peminjam atau sekelompok
peminjam terkait, termasuk kepada perusahaan-perusahaan
5

Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
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dalam kelompok yang sama dengan bank yang bersangkutan.6
Terkait dengan hal tersebut BI telah mengeluarkan beberapa
aturan sejak Tahun 1988, yaitu dengan dikeluarkannya Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/50/KEP/DIR/
1988 Tentang BMPK Kepada Debitur/Debitur Grup; dan Surat
Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 21/51/KEP/DIR/1988
Tentang Pemberian Kredit Kepada Pengurus/Pemegang Saham.
Dalam perjalanannya, kedua Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia tersebut telah mengalami beberapa perubahan dan
pergantian aturan, dan yang saat ini berlaku ialah Peraturan
Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005 Tentang BMPK Bank
Umum yang kemudian diubah dengan Peraturan Bank
Indonesia Nomor 8/13/PBI/2006 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/3/PBI/2005. Peraturan a
quo kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat
Edaran Bank Indonesia Nomor 7/14/DPNP Tentang BMPK
Bank Umum.
Sementara itu, untuk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank
Perkreditan Rakyat Syariah, Bank Indonesia juga telah
mengeluarkan beberapa peraturan, yaitu Peraturan Bank
Indonesia Nomor 11/13/PBI/2009 Tentang BMPK Bank
Perkreditan Rakyat, dan Peraturan Bank Indonesia Nomor
13/5/PBI/2011 Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana
Bank Perkreditan Rakyat Syariah. Peraturan Bank Indonesia
Nomor 11/13/PBI/2009 kemudian ditindaklanjuti dengan
dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/21/
DKBU Tentang BMPK Bank Perkreditan Rakyat, sedangkan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/5/PBI/2011 ditindaklanjuti
dengan dikeluarkannya Surat Edaran Bank Indonesia Nomor
13/17/DPbS Tentang Batas Maksimum Penyaluran Dana Bank
Perkreditan Rakyat Syariah.

6

Pasal 11 Undang Undang Perbankan.
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batas maksimum pemberian kredit, baik yang berlaku untuk
bank konvensional maupun yang berlaku untuk bank syariah,
yang pernah dikeluarkan oleh Bank Indonesia:
Gambar:
Rekam Jejak Regulasi Batas Maksimum Pemberian Kredit
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(Sumber: Tim Penyusun, BMPK dan Prinsip Kehati-hatian dalam Penyertaan
Modal, Jakarta: Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral, 2013, hlm. vi)
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Selain mengeluarkan aturan tentang BMPK, Bank
Indonesia juga mengeluarkan aturan tentang Pedoman
Penyusunan Kebijaksanaan Perkreditan Bank (PPKPB). Secara
teori, PPKPB merupakan panduan bagi bank dalam menyusun
Kebijaksanaan Perkreditan Bank (KPB). PPKPB merupakan
bagian yang tak terpisahkan Surat Keputusan Direksi Bank
Indonesia Nomor: 27/162/KEP/ DIR tanggal 31 Maret 1995
Tentang KPB. KPB sekurang-kurangnya memuat dan mengatur
hal-hal pokok sebagaimana ditetapkan dalam PPKPB, yaitu:7
a.
prinsip kehati-hatian dalam perkreditan;
b.
organisasi dan manajemen perkreditan;
c.
kebijaksanaan persetujuan kredit;
d.
dokumentasi dan administrasi kredit;
e.
pengawasan kredit; dan
f.
penyelesaian kredit bermasalah.
Pedoman tersebut dikeluarkan dengan maksud agar
pemberian kredit dapat dilaksanakan secara konsisten dan
berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat. Pelanggaran
terhadap ketentuan kesehatan dan juga sanksi yang
memengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank dan juga
sanksi lainnya berupa ancaman pidana penjara sekurangkurangnya 3 (tiga) tahun dan paling lama 8 (delapan) tahun
serta denda sekurang-kurangnya Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).8 Di samping itu, pihak terafiliasi yang
dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang
diperlukan untuk memastikan ketaatan bank pada ketentuan
perundang-undangan yang berlaku bagi bank diancam
7

K. Amir Sjarifuddin, “Kesaksian Dalam Tindak Pidana Korupsi Tentang Pemberian Kredit Oleh Bank Indonesia,” Makalah disampaikan pada seminar “Kesaksian
Dalam Tindak Pidana Korupsi Dalam Kaitannya Dengan Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1991 Tentang Perbankan”, diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan
Pengembangan Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 19 Maret 1996, hlm. 4.
8
Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
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pidana penjara sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun dan paling
lama 15 (lima belas) tahun serta denda sekurang-kurangnya
Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) dan paling
banyak Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah).9
Selain berpotensi melanggar ketentuan pidana yang ada
dalam Undang-undang Perbankan, tidak dipatuhinya PPKPB
juga berpotensi menimbulkan terjadinya tindak pidana korupsi.
Tindak pidana korupsi yang terjadi dalam rangka pemberian
kredit oleh bank (khususnya Bank Pemerintah) merupakan
salah satu dari sekian banyak modus operandi tindak pidana
dalam kaitannya dengan bank. Tindak pidana korupsi dengan
modus operandi ini, lazimnya melibatkan oknum bank dengan
nasabah kreditur, sehingga proses pemberian fasilitas kredit
tersebut berlangsung dengan tidak mengindahkan ketentuan
perundang-undangan yang berlaku.10
Semenjak 1 Januari 2014, kewenangan BI sebagai pengatur
dan pengawas bank diambil alih oleh OJK. Konsekuensinya
yang berwenang mengeluarkan regulasi adalah OJK. Kalau
pada masa BI ada PBI (Peraturan Bank Indonesia) dan SEBI
(Surat Edaran Bank Indonesia, maka pada masa OJK ada POJK
(Peraturan Otoritas Jasa Keuangan) dan SE OJK (Surat Edaran
Otoritas Jasa Keuangan). Hanya saja untuk berlaku masa
peralihan, apabila belum ada aturan baru yang dibuat oleh
OJK, aturan lama yang dibuat oleh BI dianggap masih berlaku.
Beberapa aturan baru terkait pemberian kredit yang dibuat
pada masa OJK, antara lain :
a.
POJK Nomor 49/POJK.03/2017 Tentang Batas
Maksimum Pemberian Kredit Bank Perkreditan
Rakyat.

9

Pasal 50 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
10
Robintan Sulaiman, Otopsi Kejahatan Bisnis, (Karawaci: Pusat Studi Hukum
Bisnis Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan, 2001), hlm. 76—78.

Kesaksian Pejabat Bank

123

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

c.
d.

e.

f.

I
IS
EV

R

g.

POJK
Nomor
48/POJK.03/2017Nomor
48/
POJK.03/2017 Tentang Transparansi
Kondisi
Keuangan Bank Perkreditan Rakyat.
POJK Nomor 46/POJK.03/2017 Tentang Pelaksanaan
Fungsi Kepatuhan Bank Umum.
POJK Nomor 45/POJK.03/2017 Tentang Perlakuan
Khusus terhadap Kredit atau Pembiayaan Bank bagi
Daerah Tertentu di Indonesia yang Terkena Bencana
Alam.
POJK Nomor 44/POJK.03/2017 Tentang Pembatasan
Pemberian Kredit atau Pembiayaan oleh Bank Umum
untuk Pengadaan Tanah dan/atau Pengolahan Tanah.
POJK Nomor 43/POJK.03/2017 Tentang Tindak
Lanjut Pelaksanaan Pengawasan Bank.
POJK Nomor 42/POJK.03/2017 Tentang Kewajiban
Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan
atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum.

Berkenaan dengan permintaan kesaksian kepada pejabat
bank terkait dengan tindak pidana korupsi pada bidang
perbankan, hal tersebut tentu akan menjadikan pejabat bank
dalam posisi yang dilematis. Di satu sisi, ia berkewajiban
membantu penegak hukum mengungkapkan suatu kasus
tindak pidana. Namun pada sisi yang lain, bank sebagai
lembaga bisnis yang mengutamakan kepercayaan masyarakat
harus memegang teguh rahasia bank. Sebab sebagaimana
diketahui bahwa keberadaan dan kelangsungan usaha
lembaga itu sendiri didasarkan pada kepercayaan masyarakat.
Masyarakat hanya akan memercayakan uangnya pada bank
atau memanfaatkan jasa bank apabila ada jaminan bahwa
pengetahuan bank tentang simpanan dan keadaan keuangan
nasabah akan disimpan rapat dan tidak akan disalahgunakan.
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Terkait dengan keterangan atau kesaksian yang diberikan
oleh pejabat bank dalam penanganan kasus tindak pidana
korupsi, perlu dibedakan antara kesaksian pejabat bank yang
bergerak dalam jasa keuangan, baik itu bank konvensional
maupun bank syariah, dengan kesaksian pejabat Bank
Indonesia selaku bank sentral. Selain itu juga perlu dibedakan
antara pejabat bank tempat terjadinya tindak pidana korupsi
dengan pejabat bank tempat uang hasil korupsi disimpan.
Dalam konteks tindak pidana korupsi di bidang perbankan,
maka yang dimaksud dengan bank tempat terjadinya tindak
pidana korupsi adalah Bank Pemerintah. Sebab perbuatan
korupsi yang terjadi pada bank swasta bukan merupakan
tindak pidana korupsi yang masuk dalam ruang lingkup
tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Perbuatan
korupsi yang terjadi pada Bank Swasta masuk dalam ruang
lingkup tindak pidana umum yang diatur dalam KUHP.
Konteksnya terletak pada keterlibatan keuangan negara.
Dengan demikian, yang dimaksud dengan pejabat bank
tempat terjadinya tindak pidana korupsi ialah pejabat Bank
Pemerintah. Namun demikian, prinsip-prinsip kesaksian
pejabat bank ini juga berlaku pada pejabat bank swasta dalam
memberikan kesaksian. Adapun yang dimaksud dengan
Bank Pemerintah ialah bank yang struktur permodalannya
atau pemegang saham mayoritasnya adalah pemerintah
(cq. Menteri Keuangan), dan berbadan hukum perseroan,
yang meliputi: PT. Bank Mandiri (Persero), PT. Bank Negera
Indonesia (Persero), PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Bank
milik Pemerintah Daerah, dan sejenisnya.
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Keterangan atau kesaksian yang diberikan Pejabat Bank
Pemerintah dalam rangka mengungkapkan kasus tindak
pidana korupsi dalam kaitannya dengan ketentuan UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (tidak
terbatas hanya pada Bank Pemerintah), bisa jadi akan terbentur
adanya ketentuan rahasia bank. Hal ini wajar karena selain
bisnis perbankan mengutamakan kepercayaan masyarakat
penyimpan dana, terhadap pelanggaran membocorkan rahasia
bank juga dapat diancam pidana kumulatif, yaitu penjara paling
singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun serta
denda sekurang-kurangnya Rp10.000.000.000,00 (sepuluh
miliar rupiah) dan paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua
puluh miliar rupiah).11
Menurut ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Perubahan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan,
bank dilarang memberikan keterangan mengenai nasabah
penyimpan dan simpanannya, kecuali untuk kepentingan
perpajakan, penyelesaian utang-piutang yang sudah diserahkan
penyelesaiannya kepada BUPN/PUPN, kepentingan peradilan
dalam perkara pidana dalam perkara perdata antara bank
dengan nasabahnya, dalam rangka tukar-menukar informasi
antar-bank, serta atas permintaan atau persetujuan atau kuasa
dari nasabah penyimpan yang dibuat secara tertulis.
Penjelasan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan, apabila
nasabah bank adalah nasabah penyimpan sekaligus juga
sebagai nasabah debitur, bank wajib untuk tetap merahasiakan
11

Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.
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keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai
nasabah penyimpan. Keterangan mengenai nasabah selain
sebagai nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan
yang wajib dirahasiakan bank. Adapun hal-hal yang wajib
dirahasiakan oleh bank, meliputi:12
a.
Keadaan keuangan nasabah yang tercatat pada bank
yang bersangkutan yakni meliputi simpanan-simpanan dalam semua pos pasiva dan pos aktiva;
b.
Segala keterangan tentang orang dan badan yang
diketahui oleh bank karena kegiatan dan usaha
nasabah;
c.
Hal-hal lain yang harus dirahasiakan bank menurut
kelaziman dalam dunia perbankan, antara lain:
1)
cara nasabah menyimpan atau menarik dana;
2)
apakah nasabah memiliki deposito atau tidak;
3)
jumlah deposito nasabah;
4)
jumlah kredit yang diterima nasabah;
5)
mengenai kolektabilitas kredit nasabah
(lancar, kurang lancar, diragukan, macet, dan
sebagainya);
6)
pelayanan dan jasa dalam lalu lintas uang;
7)
diskonto dan jual beli surat berharga; dan
8)
berbagai hal sehubungan dengan masuk keluarnya dana dan tercatat pada bank bersangkutan.
Walaupun demikian ada beberapa kemungkinan pengecualian pemberian data dan informasi kepada pihak lain.
Pengecualian tersebut diatur dalam Pasal 40 ayat (1) jo. Pasal
41, 41A, 42, 43, 44, dan 44A Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 1998. Beberapa pengecualian tersebut,
12

Sutan Remi Sjahdeini, “Rahasia Bank Berbagai Masalah di Sekitarnya,” Dalam
Jurnal Hukum Bisnis, Volume 8, 1999, hlm. 6-8.
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khususnya terkait dengan kepentingan peradilan dalam
perkara pidana sebagaimana ditetapkan Pasal 42 UndangUndang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu:
a.
Pimpinan Bank Indonesia dapat memberi izin
kepada polisi, jaksa, atau hakim untuk memperoleh
keterangan dari bank tentang keuangan tersangka/
terdakwa pada bank;
b.
Izin tersebut diberikan secara tertulis atas permintaan
tertulis dari Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung atau
Ketua Mahkamah Agung;
c.
Permintaan
sebagaimana
dimaksud
harus
menyebutkan:
1)
Nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim;
2)
Nama tersangka/terdakwa;
3)
Sebab-sebab keterangan diperlukan; dan
4)
Hubungan perkara pidana yang bersangkutan
dengan keterangan-keterangan yang diperlukan.
Dalam penjelasan pasal tersebut, dinyatakan bahwa untuk
kepentingan peradilan dalam perkara pidana atas permintaan
Kepala Kepolisian RI, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah
Agung, maka Pimpinan Bank Indonesia “dapat” mengeluarkan
izin tertulis untuk memperoleh keterangan dari bank tentang
keadaan keuangan nasabah yang menjadi tersangka/
terdakwa. Kata “dapat” dimaksudkan untuk memberikan
penegasan bahwa izin oleh Pimpinan Bank Indonesia akan
diberikan sepanjang syarat atau pun prosedur administrasi
pemberian izin dipenuhi oleh pihak yang meminta izin,
seperti: nama, pangkat, NRP/NIP dan jabatan polisi, jaksa atau
hakim. Maksud dari pemeriksaan pejabat yang berwenang
mengajukan permohonan kepada Pimpinan Bank Indonesia,
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nama nasabah yang menjadi tersangka/ terdakwa serta sebabsebab keterangan diperlukan dalam hubungan perkara pidana
yang bersangkutan.
Dengan demikian perlu menjadi perhatian bagi aparat
penegak hukum, bahwa sekalipun pemberian keterangan
atau kesaksian oleh pejabat bank tersebut dimungkinkan
oleh ketentuan undang-undang yang berlaku, namun harus
senantiasa memerhatikan persyaratan dan prosedurnya.
Apabila persyaratan dan prosedur tersebut tidak dipenuhi, dan
aparat penegak hukum dengan sengaja memaksa bank atau
pihak terafiliasi,13 untuk memberi keterangan atau kesaksian
diancam dengan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 47
ayat (1) Undang Undang Perbankan.
Seharusnya Undang-Undang ini segera diubah, mengingat
sejak 1 Januari 2014 otoritas perbankan bukan lagi BI, namun
OJK.

2. Pejabat Bank Tempat Uang Hasil Korupsi Disimpan
Penyimpanan uang hasil tindak pidana korupsi, bisa
dilakukan pada Bank Swasta maupun Bank Pemerintah. Dengan
demikian, maka pejabat yang akan dimintai kesaksian bisa
berasal dari pejabat Bank Swasta atau pejabat Bank Pemerintah.
Adapun keterangan yang hendak digali oleh penegak hukum
tentunya terkait dengan dana nasabah penyimpan yang diduga
terkait tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Memang
ada kewajiban bank untuk merahasiakan hal-hal yang terkait
dengan nasabah penyimpan. Namun demi kepentingan
penegakan hukum, hal tersebut bisa dikecualikan sebagaimana
telah dikemukakan pada pembahasan sebelumnya.

13

Pengertiannya sesuai dengan Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10
Tahun 1998.
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Selain diatur dalam Undang-undang Perbankan,
pengecualian tersebut juga diatur dalam Pasal 29 ayat (1), (2)
dan (3) Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana
telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Pasal a quo menentukan bahwa untuk kepentingan penyidikan,
penuntutan atau pemeriksaan di sidang pengadilan maka
penyidik, penuntut umum, atau hakim berwenang meminta
keterangan kepada bank tentang keuangan tersangka atau
terdakwa. Dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas
penyidikan, penuntutan, pemberantasan tindak pidana
korupsi dan dengan tetap memerhatikan koordinasi lintas
sektoral dengan instansi terkait. Serta dengan tidak mengurangi
ketentuan hukum yang berlaku mengenai rahasia bank seperti
yang dimaksud Pasal 37 ayat (1) jo. Pasal 40 ayat (1) dan (2)
Undang-Undang Perbankan, maka dalam perkara korupsi
atas permintaan Jaksa Agung, Pimpinan Bank Indonesia dapat
memberi izin kepada Jaksa untuk minta keterangan kepada
bank tentang keadaan keuangan tersangka dan terdakwa.
Pengaturan dalam kedua undang-undang di atas (UndangUndang Perbankan dan Undang-Undang Tindak Pidana
Korupsi), dari sisi prosedur tidak ada yang bertentangan.
Penerobosan rahasia bank tersebut dapat dipahami, sematamata untuk kepentingan negara (pengamanan keuangan
negara) dan demi penegakan keadilan dan kebenaran. Dari
pihak bank maupun pejabat bank itu sendiri, bila permintaan
untuk memeriksa uang hasil korupsi pada bank itu secara
prosedural telah memenuhi syarat, maka pejabat bank wajib
memberikan kesaksiannya kepada polisi, jaksa, atau hakim.
Terhadap uang hasil korupsi itu sendiri, terdapat beberapa
permasalahan, antara lain:
a.
Apakah dengan disimpannya uang hasil korupsi
pada bank, uang tersebut statusnya menjadi uang
yang “bersih atau putih”?
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c.

d.

e.

Bagaimana bila uang hasil dari tindak pidana korupsi
yang disimpan pada suatu bank, A/C atau rekeningnya
untuk dan atas nama orang lain?
Apakah orang lain atau pihak ketiga yang menerima
uang tersebut dari tersangka atau terdakwa (yang
diterimanya melalui Bank) dengan itikad baik tidak
ada risikonya?
Apakah bank atau pejabat bank mempunyai
kewajiban untuk memberikan kesaksian khususnya
terhadap uang yang A/C atau rekeningnya atas nama
orang lain?
Bagaimana pula bila uang hasil tindak pidana korupsi
tersebut disimpan pada suatu bank di negara lain?
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Untuk permasalahan-permasalahan di atas, diperoleh pemikiran-pemikiran sebagai berikut:
a. Disimpannya Uang Hasil Korupsi Pada Bank
Dengan disimpannya uang hasil korupsi pada suatu bank
oleh tersangka, misalnya dalam bentuk tabungan deposito
atau giro atau tabanas, maka uang tersebut tidak beku/berhenti
(dalam arti fisik) melainkan oleh bank dijalankan. Sedangkan
kepada tersangka/terdakwa diberikan ganti dengan sertifikat/
tanda bukti penyimpanan.
Dewasa ini dikenal money laundering (pencucian/pemutihan uang), dengan cara:14
1)
Uang yang diperoleh dari hasil tindak pidana,
dibelikan surat-surat berharga atau barang modal
tertentu yang dapat diperdagangkan untuk kemudian
diperdagangkan kembali.
2)
Uang yang diperoleh dari tindak pidana dipergunakan
untuk membeli barang-barang tidak bergerak, se14
N.H.C. Siahaan, “Money Laundering, Pencucian Uang dan Kejahatan
Perbankan”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 13—20.
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Dengan cara-cara tersebut, tidaklah mengubah status uang
hasil tindak pidana korupsi menjadi uang yang “bersih/putih”.
Status uang sebagai hasil kejahatan (corpora delicit) tetap
melekat pada uang yang disimpan di bank, dan tetap melihat
pada barang atau pun dalam bentuk lain yang dibeli dari uang
hasil korupsi tersebut. Hal demikian didasarkan pada Pasal
18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
20 Tahun 2001, yang mengatur bahwa selain pidana tambahan
sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum
Pidana, maka sebagai pidana tambahan adalah:
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“Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak
berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau
yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan
milik terpidana di mana tidak pidana korupsi dilakukan, begitu
pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang
tersebut.”

b. Uang Hasil Korupsi Disimpan Atas Nama
Orang Lain/Pihak Ketiga

Dalam hal uang hasil korupsi disimpan pada bank atas
nama orang lain atau pihak ketiga, pada dasarnya adalah sama
dengan penjelasan sebelumnya, yaitu tidak menjadikan uang
tersebut sebagai uang yang putih dan bersih. Permasalahannya
ialah bahwa ketentuan yang ada dalam Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Pasal 29) maupun
ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun
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1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 10 Tahun 1998 (Pasal 42) yang mengatur permintaan
kesaksian dari bank tentang keadaan keuangan nasabah,
hanya terbatas pada keadaan keuangan dari tersangka atau
terdakwa saja dan tidak menjangkau sampai pada keadaan
keuangan pihak ketiga yang statusnya tidak sebagai tersangka.
Keadaan demikian ini dalam kenyataan praktik, dapat
menjadi kendala/hambatan untuk mengungkap secara tuntas
perkara tindak pidana korupsi. Khususnya dalam rangka
pengembalian maupun pemulihan kerugian keuangan negara.
Sebagai tambahan perlu dicatat di sini, adanya perlindungan
oleh pemerintah terhadap nasabah bank khususnya terhadap
penabung dalam bentuk deposito berjangka (time deposit),
sertifikat deposito dan tabungan lainnya termasuk asal usulnya
tidak dilakukan pengusutan, sebagaimana diatur dalam Pasal 4
ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1988. Peraturan
tersebut dikeluarkan dalam rangka meningkatkan partisipasi
masyarakat dalam penggalian pajak, guna menunjang
pembiayaan negara dalam pembangunan nasional.15

c. Risiko Orang Lain/Pihak Ketiga Yang Menerima Uang
Terhadap pihak ketiga yang menerima uang dari hasil
tindak pidana korupsi, berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang
Nomor 31 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, tidak terlepas dari
risiko penyitaan dan perampasan untuk pemulihan kerugian
keuangan negara. Oleh karena itu, jika ada aliran dana yang
diterima dari tersangka/terdakwa yang disimpan dengan
A/C atau rekening atas nama orang lain (pihak ketiga dan
seterusnya), maka penyidik akan menerbitkan Surat Perintah
Penyidikan baru terhadap orang yang diduga menerima aliran
15

Sutan Remy Sjahdeini, Loc.Cit.
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dana hasil tindak pidana korupsi yang disimpan di bank, dan
Jaksa Agung akan meminta izin kepada Gubernur BI untuk
dapat memeriksa rekening atas nama tersangka. Di samping
itu, penerima aliran dana/uang hasil korupsi, dapat dikenakan
pasal tindak pidana korupsi yaitu Pasal 480 KUHP mengenai
penadahan (Bab XXX KUHP, Pertolongan Jahat) atau bahkan
bisa diproses berdasarkan ketentuan tentang tindak pidana
pencucian uang.

d. Kewajiban Pejabat Bank Memberi Kesaksian
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Terhadap uang hasil tindak pidana korupsi yang disimpan
di bank yang A/C atau rekeningnya atas nama orang lain dari
terdakwa, sebenarnya bagi pejabat bank tidak ada kewajiban
untuk memberikan keterangan maupun kesaksian. Selain
hal tersebut Pimpinan Bank Indonesia tidak seyogianya
memberikan izin untuk memeriksa keadaan keuangan nasabah yang statusnya tidak sebagai tersangka sesuai dengan
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
1998. Namun bila semata-mata demi kepentingan negara
(pengamatan keuangan negara) serta demi kepentingan penegakan keadilan dan kebenaran, maka penerobosan rahasia
bank dapat dilakukan dan merupakan kewajiban moral bagi
pejabat bank untuk mengungkapkannya.

e. Uang Hasil Korupsi Yang Disimpan di Bank Luar
Negeri
Dalam hal uang hasil korupsi disimpan pada bank di luar
negeri, hal ini merupakan hambatan yang sangat berat. Selain
hambatan yang menyangkut ketentuan hukum yang berlaku
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pada bank itu sendiri, juga menghadapi hak atau kedaulatan
dari negara yang bersangkutan. Berkaitan dengan masalah
ini, Muhamad Djumhana mengemukakan bahwa ada bank
yang menganut teori rahasia bank yang bersifat mutlak, yaitu
bahwa bank berkewajiban menyimpan rahasia nasabah yang
diketahui oleh bank karena kegiatan usahanya dalam keadaan
apa pun, biasa atau keadaan luar biasa.16 Contohnya ialah
bank-bank yang ada di negara Swiss.
Swiss merupakan negara yang memegang sistem kerahasiaan bank yang sangat ketat. Sekalipun belakangan ini
Swiss telah mengeluarkan ketentuan melarang pembukaan
anonymous accounts, yakni penyimpanan dana di bank tanpa
mencantumkan nama, namun Pemerintah Swiss belum mau
mengambil tindakan terhadap para penyimpan yang dicurigai.
Maka tidak dapat dipungkiri jika Swiss tetap menjadi salah satu
negara yang paling aman bagi penempatan dana-dana haram
dari negara-negara lain, dan tentunya memberikan manfaat
yang sangat besar bagi pendapatan negara tersebut.17 Selain
Swiss yang belum sungguh-sungguh membuat banknya tidak
menjadi penampung dana-dana illegal, Austria juga hingga
kini belum menghapuskan ketentuan mengenai anynomous
passbook.18

16
Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia, (Bandung: PT. Citra
Aditya Bakti, 1993).
17
N.H.C. Siahaan., Op.Cit. hlm. 5.
18
Sutan Remi Sjahdeini., Op.Cit., hlm. 5
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Sebelum kewenangan otoritas perbankan diambil alih
oleh OJK, maka kewenangan tersebut berada pada Bank
Indonesia. Saat ini Bank Indonesia memiliki kewenangan
dalam mengatur menjaga lalu lintas pembayaran tetap stabil.
Sedangkan kewenangan untuk mengatur dan mengawasi bank
sudah diambil alih oleh OJK.
Dulunya Bank Indonesia merupakan Bank Sentral, yaitu
Lembaga Negara yang mempunyai tugas pokok sebagai
otoritas moneter serta melakukan pembinaan dan pengawasan
perbankan nasional. Bank Indonesia sebagai Lembaga Negara
karena keberadaan dari institusi tersebut merupakan upaya
untuk memenuhi ketentuan Penjelasan Pasal 23 Undang
Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
1945.
Sejak 1 Januari 2014, otoritas perbankan berada pada
OJK. Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor
21 Tahun 2011 disebutkan bahwa OJK adalah lembaga
yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain,
yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan,
pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. Tujuan OJK diatur
dalam Pasal 4 Undang-Undang OJK, yakni:
a.
meningkatkan dan memelihara kepercayaan publik
di bidang jasa keuangan;
b.
menegakkan peraturan perundang-undangan di
bidang jasa keuangan. ;
c.
meningkatkan pemahaman publik mengenai bidang
jasa keuangan;
d.
melindungi kepentingan konsumen jasa keuangan.
Fungsi OJK yang diatur pada Pasal 5 adalah untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa
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keuangan. Tugas pokok OJK selanjutnya untuk melaksanakan
tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa
keuangan di sektor Perbankan, kegiatan jasa keuangan di
sektor Pasar Modal dan kegiatan jasa keuangan di sektor
Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan
Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana tercantum pada
Pasal 6. Pengintegrasian sistem pengawasan ini dilakukan agar
mekanisme pengawasan dapat dilakukan satu atap oleh sebuah
lembaga independen yang sebelumnya fungsi pengawasan
lembaga keuangan dilakukan secara terpisah oleh Bapepam
dalam pengawasan Pasar Modal dan Bank Indonesia dalam
pengawasan Perbankan.
Undang-Undang OJK juga memaparkan terkait dengan
wewenang OJK yang diatur pada Pasal 6 diantaranya:
1.
Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan
bank yang meliputi:
a.
Perizinan untuk pendirian bank, pembukaan
kantor bank, anggaran dasar, rencana kerja,
kepemilikan, kepengurusan dan sumber daya
manusia, merger, konsolidasi dan akuisisi
bank, serta pencabutan izin usaha bank; dan
b.
Kegiatan usaha bank, antara lain sumber
dana, penyediaan dana, produk hibridasi, dan
aktivitas di bidang jasa;
2.
Pengaturan dan pengawasan mengenai kesehatan
bank yang meliputi:
a.
Likuiditas, rentabilitas, solvabilitas, kualitas
aset, rasio kecukupan modal minimum, batas
maksimum pemberian kredit, rasio pinjaman
terhadap simpanan, dan pencadangan bank;
b.
Laporan bank yang terkait dengan kesehatan
dan kinerja bank:
a.
sistem informasi debitur;
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b.
pengujian kredit (credit testing);
c.
standar akuntansi bank.
Pengaturan dan pengawasan mengenai aspek kehatihatian bank, meliputi: manajemen risiko, tata kelola
bank, prinsip mengenal nasabah dan anti pencucian
uang, dan pencegahan pembiayaan terorisme dan
kejahatan perbankan, dan pemeriksaan bank.

R

Sebenarnya di dalam Undang-Undang OJK, OJK juga
diberi kewenangan untuk melakukan penyidikan dalam kasus
tindak pidana perbankan, dengan dilakukan oleh penyidik
PNS di lingkungan atau di bawah koordinasi OJK. Hal tersebut
didasarkan pada ketentuan Pasal 49 Undang-Undang OJK,
salah satunya di ayat (1) yang berbunyi:
“Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia,
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Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan
tanggung jawabnya yang meliputi pengawasan sektor jasa
keuangan di lingkungan OJK, diberi wewenang khusus sebagai
penyidik sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.”

Selain ketentuan di atas dapat pula pejabat/pegawai OJK
dimintai keterangan sebagai saksi dalam mengungkap suatu
kasus tindak pidana yang berkaitan dengan bank. Cukup sering
aparat penyidik meminta bantuan kepada OJK untuk didengar
keterangannya sebagai saksi. Permintaan saksi kepada OJK
dalam kasus tindak pidana yang berkaitan dengan bank juga
akan menghadapkan OJK pada posisi yang dilematis, terkait
dengan ketentuan kerahasian bank.19 Namun demikian,
Undang-Undang OJK sudah mengatur mengenai kerahasian
sebagaimana dimaksud Pasal 32 dan 33 Undang-Undang OJK.
19

Dulu hal demikian dilakukan kepada BI, lihat dalam Demi Kepentingan Umum,
Menembus Rahasia Perbankan Melalui Skandal Bank Bali,” Berita Utama dalam
Jurnal Hukum Bisnis Volume 8, 1999, hlm. 31.
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(2)

(1)

Pasal 32
Dewan Komisioner menetapkan dan menegakkan
kode etik OJK.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kode etik sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan
Dewan Komisioner.

(2)

(3)

(4)
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Pasal 33
Setiap orang perseorangan yang menjabat atau
pernah menjabat sebagai anggota Dewan Komisioner,
pejabat atau pegawai OJK dilarang menggunakan
atau mengungkapkan informasi apa pun yang
bersifat rahasia kepada pihak lain, kecuali dalam
rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya
berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh
Undang-Undang.
Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama
OJK, yang dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli
di OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan
informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak
lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas,
dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau
diwajibkan oleh Undang-Undang.
Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat
rahasia, baik karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun hubungan apa
pun dengan OJK, dilarang menggunakan atau mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain,
kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.
Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) dapat dikenai sanksi administratif dan/atau

Kesaksian Pejabat Bank

139

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

(5)

sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan pengungkapan informasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur
dengan Peraturan Dewan Komisioner.

I
IS
EV

R

Dalam hal data yang akan diungkapkan oleh saksi berasal
dari laporan atau hasil pemeriksaan dalam rangka pembinaan
dan pengawasan bank, berarti saksi akan melanggar ketentuan
Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, karena data tersebut
seharusnya tidak diumumkan dan bersifat rahasia. Namun
demikian apabila permintaan tersebut ditolak, maka OJK
dapat dianggap tidak membantu para penegak hukum dalam
mengungkap tindak pidana.
Sementara itu Pasal 35 Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 20 Tahun 2001 menetapkan bahwa orang-orang di
luar petugas agama, yang menurut ketentuan hukum yang
berlaku harus merahasiakan pengetahuannya berhubung
dengan martabat dan pekerjaannya, wajib memberikan
keterangan sebagai saksi. Walau demikian OJK sulit untuk
mempertimbangkan permintaan sebagai saksi, karena di
samping hal-hal tersebut di atas, juga keterangan-keterangan
yang diberikan OJK pada dasarnya bukan merupakan
keterangan saksi sebagaimana dimaksud undang-undang yaitu
hal-hal yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi
yang bersangkutan (Pasal 1 angka 26 dan 27 KUHAP).
Selain itu ketentuan Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan
bahwa bagi mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat
atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia dapat diper-
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kenankan minta untuk dibebaskan dari kewajiban untuk
memberi keterangan sebagai saksi. Berhubung dengan hal
tersebut, maka paling tepat apabila OJK hanya diminta untuk
menjadi saksi ahli guna memberikan keterangan atau pendapat
dalam mengungkap kasus tindak pidana, khususnya yang
berkaitan dengan bank, apabila dalam penanganan perkara
tersebut masih diperlukan keterangan tambahan.

3. Kerja Sama Kejaksaan Agung dan OJK
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Berkaitan dengan kesaksian oleh pejabat bank dalam
penanganan kasus tindak pidana korupsi pada beberapa bank
pemerintah maupun bank swasta yang diindikasi telah terjadi
tindak pidana korupsi. Aparat penegak hukum (kejaksaan/
kepolisian) harus mendapatkan izin dari otoritas perbankan
agar pejabat bank menjadi saksi dan/atau memberikan
keterangan mengenai rahasia bank atas nama nasabah kepada
penyidik, penuntut umum, maupun dalam pemeriksaan di
persidangan. Untuk itu Kejaksaan Agung Republik Indonesia
telah melakukan kerja sama dengan Otoritas Jasa Keuangan.
Kerja sama tersebut dituangkan dalam Nota Kesepakatan atau
(memorandum of understanding/MoU) tentang koordinasi
pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang dalam penanganan
perkara di sektor keuangan.
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Sumber : https://kejaksaan.go.id/agenda_kegiatan.php?id=496
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Nota Kesepakatan atau (memorandum of understanding/
MoU) ditandatangani langsung oleh Jaksa Agung Republik
Indonesia, HM. Prasetyo, dan Ketua Dewan Komisioner OJK,
Muliaman D. Hadad, pada Jum’at 3 Juni 2016 bertempat
di Ruang Sasana Pradana Kejaksaan Agung RI, Jalan
Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.
Jangka waktu kesepakatan adalah lima tahun sejak tanggal
ditandatangani. Adanya Nota Kesepakatan akan semakin
memudahkan hubungan koordinasi antara Kejaksaan dan OJK
dalam menangani kasus-kasus pidana yang dapat merugikan
kepentingan negara dan masyarakat/konsumen. Sejumlah
kerja sama akan ditindaklanjuti berupa tukar-menukar
informasi, penyiapan tenaga ahli dan saksi ahli, pendidikan
dan pelatihan serta kaitan dalam penanganan perkara yang
berkaitan dengan sektor jasa keuangan, yang secara sistematis
dapat disebutkan meliputi :
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Koordinasi penanganan perkara tindak pidana di
sektor jasa keuangan;
Pemenuhan saksi dan/atau ahli;
Koordinasi dalam pemulihan aset negara;
Tukar menukar informasi di sektor jasa keuangan;
Penugasan jaksa;
Pemberian bantuan hukum, pertimbangan hukum
dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata
usaha negara; dan
Pendidikan dan pelatihan.
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Dengan adanya MoU demikian diharapkan pemberian izin
terhadap pemeriksaan pejabat bank menjadi lebih mudah.
OJK dan Kejaksaan Agung harus bersinergi khususnya mulai
dari koordinasi penanganan perkara, penyelidikan hingga
penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan. MoU adalah
payung hukum yang dapat ditindaklanjuti dengan MoA di
tingkat pusat hingga daerah.
Sebelum hadirnya OJK, prosedur izin untuk mendapatkan
keterangan dari pejabat bank terkait tindak pidana telah dibuat
oleh BI, secara ringkas prosedurnya adalah sebagai berikut.
1.
Izin memperoleh keterangan dari bank mengenai
simpanan nasabah (rahasia bank)
a.
Jaksa Agung mengirim surat permohonan
izin kepada Gubernur Bank Indonesia untuk
memperoleh keterangan dari bank mengenai
simpanan atas nama tersangka (Contoh: kasus
tersangka Agung Tedjo Santoso bin Soenartedjo
(Alm) dkk., kasus tersangka Ali Ibnu Husain,
Mahmud Muhamad dan Indra Wirianto).20

20

Lihat Lampiran Surat Nomor: R-160/A/F.2.1/04/2001, tanggal 4 April 2001 dan
Surat Nomor: R-083/A/F.2.1/07/2003 tanggal 3 Juli 2003.
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3.

4.

5.
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Gubernur Bank Indonesia memberi jawaban
dalam jangka waktu delapan hari, yang berisi
pemberian izin dimaksud.21
Permohonan bantuan keterangan ahli
a.
Penyidik Kejaksanaan memohon bantuan keterangan ahli kepada Gubernur Bank Indonesia
dan Kepala BPK (untuk menunjuk pejabatnya).22
b.
Gubernur BI cq. Direktorat Hukum menunjuk
pejabatnya untuk didengar keterangannya sebagai ahli berkenaan dengan penyidikan tindak pidana korupsi, setelah sebelas hari.23
Bantuan Pemanggilan Saksi
Pihak Kejaksaan (penyidik) mengirim surat kepada
Gubernur Bank Indonesia, meminta bantuan pemanggilan pejabat bank untuk didengar keterangannya
sebagai saksi dalam perkara tersangka, disertai nama
dan tanggal kehadiran yang diharapkan dan dilampiri
surat pemanggilan saksi.24
Dalam Hal Saksi Berhalangan
Surat jawaban Gubernur Bank Indonesia yang memberi tahu bahwa pejabat yang ditunjuk tidak dapat
memberikan keterangan sebagai saksi karena ada
halangan disertai alasannya.25
Bantuan Memanggil Saksi
Pihak Kejaksaan (Penuntut Umum) mengirim surat
kepada Gubernur Bank Indonesia untuk meminta

21

Lihat Lampiran Surat No. 5/304/GBI/DHk/RB-Rahasia.
Lihat Lampiran Surat Nomor: R-193/F/Fpk.1/08/2000 tanggal 3 Agustus 2000,
Surat Nomor: B.369/F/F.2.1/07/2003 tanggal 3 Juli 2003, dan Surat Nomor:
B-402/F.2.1/07/2003 tanggal 11 Juli 2003.
23
Lihat Lampiran Surat No. 5/356 tanggal 14 Juli 2003.
24
Lihat Lampiran Surat Nomor: B.181/F/Fpk.1/2/2000 tanggal 23 Februari 2000,
Surat Nomor: SPS.119/F/Fpk.1/2/2000 tanggal 23 Februari 2000, Surat Nomor:
B-502/F/Fpk.1/05/2000 tanggal 25 Mei 2000 dan Surat Nomor: SPS-400/F/
Fpk.1/05/2000 tanggal 25 Mei 2000.
25
Lihat Lampiran Surat No. 2/F2/DHk tanggal 29 Februari 2000.
22
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6.

bantuan memanggil saksi agar memberikan keterangan atau pun kesaksian di sidang pengadilan, disertai surat pemanggilan saksi bersangkutan.26
Pihak Kejaksaan (Penuntut Umum) mengirim surat
kepada Gubernur Bank Indonesia untuk bantuan
memanggil ahli yang tidak hadir dalam sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah, disertai surat panggilan
ahli bersangkutan.27
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Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, kenyataan
dalam praktik menunjukkan adanya beberapa faktor kesulitan
dan hambatan yang dihadapi aparat Kejaksaan dalam
melakukan tugas penanganan perkara tindak pidana korupsi,
antara lain:
1.
Dalam hal saksi tidak dapat memberikan keterangan/
kesaksian sesuai waktu dan tanggal yang telah ditentukan, karena kesibukan atau tidak dapat meninggalkan
pekerjaan maupun sedang tidak berada di tempat
(misalnya sedang menunaikan tugas agama, sedang
berobat, atau cuti, atau tugas belajar di luar negeri,
dan lain sebagainya);
2.
Dalam hal saksi telah mutasi atau alih tugas ke
daerah lain;
3.
Dalam hal saksi tidak hadir tanpa alasan yang sah;
4.
Tidak dapat diungkapnya transfer dana, dengan alasan melanggar rahasia bank.
Faktor-faktor di muka dapat menghambat tugas aparat
dalam menangani dan menyelesaikan perkara, di samping
adanya birokrasi prosedural internal instansi (pejabat bank)
26

Lihat Lampiran Surat Nomor: B-3/01.14/Ft.1/1/2001 tanggal 12 Januari 2001
dan Surat Nomor: 275/0.1.14/Ft.1/1/2001.
27
Lihat Lampiran Surat Nomor: B-371/01.14/Ft.1/03/2001 tanggal 20 Maret
2001 dan Surat Nomor: B-241/0.1.14/Ft.1/03/2001.
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yang harus dilalui, yang terkadang membuat penanganan
perkara memakan waktu lama. Contoh: bila perkara di wilayah
hukum dan/atau ditangani oleh Kejaksaan di daerah maka
pihak Kejaksaan Negeri mengirimkan surat terlebih dahulu
ke Kejaksaan Tinggi, kemudian Kejaksaan Tinggi ke Kejaksaan
Agung, untuk selanjutnya Kejaksaan Agung ke Bank Indonesia.
Mengenai faktor kesulitan keempat, terjadi dalam kasus
atau skandar Bank Bali.28 Mengenai hal ini Gubernur Bank
Indonesia menyatakan bahwa Bank Indonesia tidak bisa
mengungkapkan ke mana saja dana Bank Bali ditransfer,
dengan alasan hal tersebut merupakan rahasia bank sesuai
ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang
Perbankan. Terhadap pernyataan ini, Loebby Loqman,
Mardjono Reksodiputro dan ahli hukum Perbankan Pradjoto,
berpendapat bahwa:29
1.
Loebby Loqman
Tindakan BI membuka rekening itu merupakan
pengecualian, dan tidak boleh dianggap sebagai
pelanggaran hukum. Dalam hukum dapat dilakukan
pelanggaran terhadap peraturan legislatif, jika ada
bahaya yang nyata dalam pelaksanaan peraturan
legislatif tersebut.
2.
Pradjoto
Kepentingan publik dapat menerobos kerahasiaan
bank, meskipun untuk itu harus berhadapan dengan
kepentingan yuridis. Masalahnya saat ini, persoalan
perbankan dan lemahnya hukum di Indonesia
dijadikan penutup perbuatan-perbuatan yang salah.
3.
Mardjono Reksodiputro
Para pejabat RI, termasuk Gubernur BI, tidak perlu
ragu dan memiliki ketegasan sikap dalam menghadapi
28
29

“Demi Kepentingan Umum .…. Loc. Cit.
Ibid.
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skandal Bank Bali, karena adanya ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 Tentang
Bank Indonesia yang menyatakan, “Gubernur, Deputi
Gubernur Senior, Deputi Gubernur, dan/atau pejabat
Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah
mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan
dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana
dimaksud dalam Undang-undang ini sepanjang
dilakukan itikad baik”.
Dianjurkan agar BI meminta justifikasi mengenai
“itikad baik” pada Mahkamah Agung. Jika Gubernur
Bank Indonesia berani membuka rekening, di pengadilan nanti aka nada subsidiaritas, yakni pembebasan dari tuduhan pidana, jika tidak ditemukan
unsur pelanggaran hukum. Selain itu ada pula asas
proporsionalitas, yakni pembenaran sepanjang apa
yang dilakukan Gubernur BI demi kepentingan
umum, bertujuan wajar, dan dengan cara yang wajar.

Pengertian “kepentingan” itu sendiri sebenarnya samarsamar dan sulit dipegang, dan dalam kaitannya dengan hukum
acara mengandung dua arti, yaitu:
1.
Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh
hukum.
Yang dimaksud dengan “kepentingan” dalam hal ini
adalah suatu nilai, baik yang bersifat menguntungkan
maupun yang merugikan, yang ditimbulkan atau
yang menurut nalar dapat diharapkan akan timbul
oleh keluarnya suatu keputusan atau suatu keputusan
penolakan. Kepentingan semacam itu dapat bersifat
materiil atau imateriel, individual atau umum
(kolektif).
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Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai
dengan melakukan suatu proses tuntutan yang bersangkutan.
Tujuan yang hendak dicapai dengan berproses adalah
terlepas dari kepentingan yang harus dilindungi
oleh hukum. Jadi barangsiapa menggunakan haknya untuk berproses, hal tersebut dianggap ada
maksudnya. Adagiumnya mengatakan: point d’interest point d’action (bila ada kepentingan, maka di
situ baru boleh berproses). Ini merupakan ketentuan
hukum acara yang tidak tertulis, jadi untuk setiap
proses yuridis itu harus ada kepentingannya untuk
berproses. Berproses yang tidak ada tujuannya harus dihindarkan, tidak dibolehkan. Sebab dengan
cara demikian itu bukan hal yang bermanfaat bagi
kepentingan umum.

“Kepentingan umum” merupakan pengertian yang luas
yang jika dikaitkan dengan suatu kegiatan, maka hal tersebut
mempunyai sifat kepentingan umum apabila menyangkut:30
1.
kepentingan bangsa dan negara dan/atau;
2.
kepentingan masyarakat luas, dan/atau;
3.
kepentingan rakyat banyak/bersama dan/atau;
4.
kepentingan pembangunan.
Ada empat teori dasar mengenai apa saja yang dimaksud
dengan “kepentingan umum,” yaitu:31
1.
Teori Keamanan, menurut teori ini kepentingan
masyarakat yang terpenting adalah kehidupan yang
aman dan sentosa.
30
Paulus Effendie Lotulong (penyusun), “Himpunan Makalah Asas-azas Umum
Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1994), hlm.
25.
31
S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1994), hlm. 29—30.
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Teori Kesejahteraan, yang mengajarkan bahwa
kepentingan masyarakat yang terutama adalah
kesejahteraan. Sejahtera berarti bahwa kebutuhankebutuhan utama daripada kehidupan manusia
dalam masyarakat dapat dipenuhi dengan semurahmurahnya dan secepat-cepatnya. Kebutuhan-kebutuhan pokok itu adalah: (a) makan; keputusan dan
tindakan pejabat-pejabat pengguna jangan sampai
membuat warga masyarakat susah mencari makan; (b)
kesehatan; dan (c) kesempatan kerja (employment),
keputusan dan tindakan para pejabat pengguna
jangan sampai menimbulkan pengangguran secara
langsung atau tidak langsung.
Teori Efisiensi Kehidupan, kepentingan utama daripada masyarakat menurut teori ini, adalah bahwa
masyarakat harus dapat hidup secara efisien agar
kemakmuran dan produktivitas meningkat, yakni:
saran komunikasi yang baik, pusat-pusat informasi
yang berfungsi cepat, ramah, cermat, sarana kesehatan, dan sarana pendidikan yang cukup, dan
sebagainya.
Teori Kemakmuran Bangsa (Common Wealth),
yang menyatakan bahwa kepentingan masyarakat
yang utama adalah kebahagiaan dan kemakmuran
bersama, di mana ketegangan-ketegangan sosial
(social tensions) dapat dikendalikan dengan baik,
dan perbedaan antara si kaya dan si miskin tidak
melebar secara membahayakan.

Dalam kejahatan atau tindak pidana yang menyangkut
perbankan (khususnya kejahatan membuka rahasia bank),
dimungkinkan untuk dianggap sebagai “demi kepentingan
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umum” dalam perkara tindak pidana korupsi, sehingga semua
prosedur akan digunakan undang-undang tindak pidana
korupsi. Apabila digunakan Undang-undang Perbankan dalam
melakukan penindakan, tentu harus digunakan prosedur yang
terdapat dalam undang-undang tersebut. Meskipun demikian
tidak dapat ditinggalkan prinsip-prinsip yang terdapat dalam
prinsip umum acara pidana sebagaimana termuat dalam
KUHAP.
Dengan demikian seperti telah diuraikan sebelumnya,
maka bagi pejabat bank yang akan menjadi saksi, dalam hal ini
dianut teori pembuktian positif (sesuai Pasal 183 KUHAP). Atau
yang dalam “teori modern” termasuk dalam teori pembuktian
menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke
bewijstheorie).32 Dalam teori pembuktian menurut undangundang secara positif (positief wettelijke bewijstheorie) ini,
undang-undang menetapkan alat-alat bukti yang dapat dipakai
oleh hakim, dan cara bagaimana hakim mempergunakan
alat-alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat itu,
sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti ini sudah dipakai sesuai
dengan yang ditetapkan oleh undang-undang, maka hakim
harus menetapkan keadaan sudah terbukti, walaupun hakim
mungkin berkeyakinan bahwa yang harus dianggap terbukti itu
tidak benar. Jadi, hakim hanya boleh menentukan kesalahan
terdakwa bila ada bukti minimum yang diperlukan undangundang.
Jika bukti minimum diperoleh, hakim wajib menyatakan
kesalahan terdakwa. Titik berat ajaran ini ialah positivitas.
Tidak ada bukti, tidak dihukum. Ada bukti meskipun sedikit,
harus dihukum. Dalam hal tindak pidana korupsi di bidang
perbankan, maka kesaksian pejabat bank dapat dikategorikan
sebagai keterangan saksi, bila kesaksian tersebut diberikan
32
Mariman Prodjohamidjojo, Op.Cit., hlm. 101-107, dan Andi Hamzah, Hukum
Acara Pidana ….., Op.Cit., hlm. 245—253.
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oleh pejabat bank tempat terjadinya tindak pidana korupsi dan
pejabat bank tempat uang hasil korupsi disimpan. Dapat juga
dikategorikan sebagai keterangan ahli bila kesaksian tersebut
diberikan oleh pejabat Bank Indonesia.
Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terdapat
pengecualian terhadap mereka yang mempunyai hak tolak.
Pada konsep yang umum, hak tolak di samping dimiliki oleh
anggota keluarga baik lurus ke atas maupun ke bawah, juga
anggota keluarga dalam garis ke samping. Ketentuan hak
tolak dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi telah
dipersempit, yaitu hanya pejabat agama saja yang mempunyai
hak tolak. Pada hakikatnya pejabat agama ini adalah pendeta
agama Katolik yang mengenal lembaga “Pengakuan Dosa”,
sehingga pendeta yang menerima pengakuan dosa mempunyai
kewajiban untuk merahasiakannya.
Pembatasan hak tolak sudah memberikan isyarat tentang
pentingnya pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi.
Ini merupakan suatu pengecualian dari asas umum, suatu
kesempatan yang diberikan undang-undang dalam melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu,
kesaksian dalam perkara korupsi haruslah sedemikian rupa
digunakan dengan sebaik-baiknya dalam pembuktian perkara
korupsi. Di samping kesaksian yang memberi pengecualian,
didapati pula penyimpangan dalam membuka rahasia bank.
Meskipun harus dengan izin Gubernur Bank Indonesia,
terhadap semua perkara pidana sudah dapat dilakukan
membuka rahasia bank, apalagi dalam perkara korupsi. Demi
memberantas kejahatan perbankan yang juga tindak pidana
korupsi, jusrtru rahasia di bidang perbankan dikorbankan.
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Kesaksian yang diberikan oleh pejabat bank, dapat membawa
dampak bagi kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank yang
bersangkutan. Dampak yang ditimbulkan akibat pemberian
keterangan atau kesaksian oleh pejabat bank tersebut, antara
lain:
1.
Sebagai suatu lembaga keuangan yang eksistensinya
bergantung mutlak pada kepercayaan dari para
nasabahnya, yang mempercayakan dana dan jasajasa lain yang dilakukan mereka melalui bank pada
khususnya dan dari masyarakat luas pada umumnya. Maka bank sangat berkepentingan agar kadar
kepercayaan masyarakat yang telah atau akan menggunakan jasa-jasa bank lainnya, terpelihara dengan
baik dalam tingkat yang tinggi. Hal ini bergantung
pada “dapat atau tidaknya bank dipercaya untuk tidak
mengungkapkan keadaan keuangan dan transaksi
nasabah serta keadaan lain dari nasabah bersangkutan
kepada pihak lain.” (kemampuan untuk menjunjung
tinggi dan mematuhi dengan teguh “rahasia bank”).
Dengan mudahnya dilanggar ketentuan rahasia bank,
kemungkinan terjadi perpindahan atau eksodus dana
simpanan nasabah ke bank-bank di luar negeri.
2.
Terjadi benturan kepentingan sehubungan dengan
penghitungan dan penagihan pajak oleh pejabat
pajak, pemberantasan tindak pidana korupsi dan
money laundering, yaitu antara kewajiban untuk
memegang teguh rahasia bank demi melindungi
kepentingan nasabah yang bersangkutan dan
kewajiban untuk mengungkapkan rahasia bank demi
melindungi kepentingan umum.
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Adanya dampak tersebut, menunjukkan bahwa di satu
sisi pejabat bank tidak dapat hadir sebagai saksi karena ada
kewajiban rahasia bank. Di sisi lain, ia diperlukan sebagai
saksi kunci di mana kepentingan publik/ kepentingan yang
lebih khusus memungkinkan pejabat bank bertindak sebagai
saksi.
Dalam hal terjadi keadaan di mana demi melindungi
kepentingan bank, justru hanya mungkin kepentingan itu
terlindungi apabila bank mengungkapkan keterangan mengenai
keadaan keuangan nasabah atau identitas nasabahnya. Hal ini
terjadi antara lain apabila timbul perkara gugat-menggugat
antara bank dan nasabah. Tidaklah mungkin bagi bank untuk
dapat mempertahankan pendapatnya atau membela diri
dalam perkara itu, apabila bank tidak diperkenankan untuk
mengungkapkan keadaan keuangan nasabah yang berperkara
dengan bank itu, yang ada di bank tersebut.
Pihak bank harus menyadari, bahwa kejahatan di bidang
perbankan harus diberantas meski dengan mengorbankan
kepentingan tertentu dari bank bersangkutan. Antara lain
tentang rahasia bank atau diketahuinya oleh umum tentang
keamanan suatu bank. Kejahatan di bidang perbankan yang
biasanya menyangkut orang dalam dari bank tersebut, tidak
dapat lain kecuali harus dengan sepenuh hati ikut dalam
memberantas kejahatan, bukan justru menutupi kejahatan
yang terjadi didalam bank sendiri.
Diakui bahwa kepercayaan merupakan prinsip usaha
perbankan, namun apabila ternyata karena suatu kejahatan
justru akan merugikan pihak bank itu sendiri. Kelambanan
pelaporan mengenai terjadinya kejahatan di bidang perbankan,
akan menyebabkan terlambatnya dilakukan penyidikan.
Hal demikian berakibat pada kesulitan dalam penyelesaian
perkara.
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Kesaksian, baik oleh saksi biasa maupun oleh seorang ahli,
tentu merupakan alat bukti yang sangat diperlukan di dalam
penanganan dan penyelesaian perkara kejahatan perbankan.
Sehingga para saksi memiliki perasaan turut bertanggung
jawab menyelamatkan “temannya” sendiri, yakni “orang
dalam” yang ikut melakukan kejahatan perbankan dan/atau
korupsi.
Adakalanya terdapat dilema, di mana seorang pegawai
bank yang harus memberikan kesaksian namun dalam hal ia
memberikan kesaksian ternyata ia telah melakukan kejahatan
perbankan, yaitu membuka rahasia bank. Hal ini diselesaikan
dengan ketentuan meminta izin Otoritas Jasa Keuangan
sebelum dibukanya suatu rahasia bank. Tidak ada alasan untuk
tidak memberikan kesaksian atau bertindak ragu-ragu dalam
memberikan kesaksian, meskipun hal tersebut merupakan
rahasia menurut kelaziman di kalangan perbankan. Hal ini
harus ditumbuhkembangkan di kalangan perbankan, sehingga
mereka tidak akan menutup diri saat terjadi kejahatan atau
tindak pidana di bidang perbankan, maupun tindak pidana
korupsi di bank bersangkutan.
Banyak pengecualian asas di dalam Undang-Undang
Tindak Pidana Korupsi, hal mana dimuat dan dicantumkan
oleh pembuat undang-undang dalam usaha memberantas
tindak pidana korupsi melalui perundang-undangan. Oleh
karenanya, semua pihak harus sadar dan berperan serta dalam
penegakan hukumnya.
Agar penyelesaian penanganan kasus tindak pidana korupsi
berlangsung sesuai asas peradilan sederhana, cepat, dan
biaya murah, sehingga tahapan perolehan izin dan prosedur
pemberian kesaksian oleh pejabat bank dalam penanganan
kasus tindak pidana korupsi bukan lagi merupakan hambatan,
maka:
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Demi melindungi kepentingan bank, justru hanya
mungkin kepentingan terlindungi apabila bank
mengungkapkan keterangan mengenai keadaan
keuangan nasabah atau identitas nasabahnya.
Pihak bank harus menyadari, bahwa kejahatan di
bidang perbankan harus diberantas meski mengorbankan kepentingan tertentu dari bank bersangkutan,
antara lain tentang rahasia bank atau diketahuinya
oleh umum tentang keamanan suatu bank.
Kepercayaan merupakan prinsip usaha perbankan,
namun bukan satu-satunya. Kepercayaan yang berlebihan dapat mengakibatkan moral hazard yang
mengarah pada kejahatan. Hal ini pada akhirnya justru
akan merugikan pihak bank itu sendiri. Karena itu,
internal perbankan harus mendeteksi sedini mungkin
potensi kejahatan dan melaporkannya. Kelambanan
pelaporan mengenai terjadinya kejahatan di bidang
perbankan, akan menyebabkan terlambatnya dilakukan penyidikan. Hal demikian berakibat pada kesulitan dalam penyelesaian perkara, yang membuat
penanganannya akan memakan waktu lama.
Harus dibangun kesamaan persepsi mengenai “keterbukaan” perbankan dalam menunjang keberhasilan penegakan hukum terhadap kasus tindak
pidana korupsi yang menyangkut “rahasia bank”.
Keterbukaan bukan berarti open disclosure dengan
membabi buta, namun keterbukaan yang bertujuan
dan bertanggung jawab.
OJK sebagai otoritas perbankan harus benar-benar
mandiri. Oleh karena itu, penting untuk melepaskan campur tangan penguasa terhadap Otoritas
Perbankan/OJK agar benar-benar mandiri dan independen, kecuali dalam hal-hal administratif
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pengisian komisioner yang harus melibatkan pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
sebagai penjelmaan rakyat.
Menindak tegas pelaku kejahatan baik dari pihak bank
sendiri maupun nasabah nakal, dengan hukuman
yang tegas dan seberat-beratnya agar pelaku jera dan
akhirnya juga membuat calon pelaku yang lain takut
melakukan perbuatan yang sama.
Menghilangkan budaya menutupi kesalahan “orang
dalam” dan menghilangkan ego sektoral yang dapat
menghambat kelancaran penanganan kasus tindak
pidana korupsi.
Menghilangkan prosedur birokrasi yang terlalu
panjang dan memakan waktu lama dalam pemberian
izin pejabat bank untuk menjadi saksi ataupun ahli.
Kerja sama penegakan hukum antara Kejaksaan
Agung dengan OJK sudah ditandatangani.
Meningatkan koordinasi dan kerja sama antar-instansi
dan lembaga Negara, terutama dalam penanganan
perkara korupsi, sehingga asas peradilan yang
sederhana, cepat, dan biaya murah dapat tercapai.
Menjalin kerja sama seluas-luasnya antara instansi
Kejaksaan Agung dengan instansi atau departemen
lain dalam lingkup pemerintahan baik dalam negeri
maupun luar negeri.
Membangun semangat, komitmen dan pengetahuan
di Kejaksaan Agung ke Kejaksaan di wilayah atau
daerah di seluruh Indonesia, sehingga lebih peka,
aware dan mampu menangani tindak pidana perbankan, khususnya korupsi.
Moral dan komitmen serta reformasi total dalam
semangat membangun perbankan yang sehat dan
kuat hendaknya ditanamkan dalam jiwa sanubari
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agar dapat dicapai masyarakat adil dan makmur yang
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Pembaharuan hukum perbankan harus segera
menjadi perhatian dan prioritas, mengingat UndangUndang Perbankan dan Undang-Undang BI harus
segera disesuaikan dengan hadirnya Otoritas Jasa
Keuangan dan menghadapi tantangan global.
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PENUTUP
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Kesaksian pejabat bank memegang peranan penting dalam
mengungkap terjadinya tindak pidana korupsi di bidang perbankan
maupun mengungkap aliran hasil tindak pidana korupsi. Namun
demikian, proses pemberian kesaksian oleh pejabat bank kadang
kala menjadi penghambat penanganan tindak pidana korupsi. Hal
ini dikarenakan pejabat bank tidak dapat memberikan keterangan
atau kesaksian dalam tindak pidana korupsi yang berkaitan
dengan nasabah penyimpan, khususnya apabila hasil korupsi
yang disimpan di bank itu atas nama orang lain dengan alasan
merupakan “rahasia bank”. Sebenarnya ketentuan mengenai
“rahasia bank” tersebut dapat dikesampingkan dan dilakukan
pengecualian demi kepentingan umum, kepentingan negara
(pengaman keuangan negara), dan demi penegakan keadilan dan
kebenaran. Hanya saja terlalu rumitnya birokrasi prosedur yang
harus dilampaui guna beroleh izin pemeriksaan menyebabkan
proses penanganan kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut
masalah perbankan menjadi terhambat dan memakan waktu
lama.
Pemberian keterangan terkait nasabah penyimpan dana
memang dapat dikategorikan sebagai kejahatan membuka “rahasia
bank”. Keterkaitan pemberian kesaksian oleh pejabat bank dalam
kasus tindak pidana korupsi dengan kejahatan membuka “rahasia
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bank” yaitu bahwa pemberian kesaksian akan berdampak pada:
berkurangnya kadar kepercayaan masyarakat, kemungkinan terjadi
eksodus dana simpanan ke bank-bank di luar negeri, serta terjadi
benturan antara kewajiban untuk memegang teguh rahasia bank
demi melindungi kepentingan nasabah yang bersangkutan dan
kewajiban untuk mengungkapkan rahasia bank demi melindungi
kepentingan umum.
Untuk menghindari terjadinya perbuatan yang dapat
dikategorikan sebagai kejahatan membuka “rahasia bank”, maka
permintaan kesaksian terhadap pejabat bank terkait penanganan
suatu perkara tindak pidana korupsi yang terkait dengan usaha
perbankan harus dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Selain
itu, agar prosedur permintaan izin pemeriksaan pejabat bank
tidak berbelit-belit dan memakan waktu yang cukup lama, maka
ego sektoral institusi-institusi terkait harus dihilangkan supaya
harmonisasi, koordinasi serta kerja sama dapat mendukung
upaya penanggulangan tindak pidana korupsi. Nota Kesepakatan
antara Kejaksaan Agung dan OJK diharapkan dapat memberikan
dorongan utuk mengatasi hambatan di lapangan.
Selain itu, juga perlu ditingkatkan kesadaran bahwa kejahatan
di bidang perbankan harus diberantas meski mengorbankan
kepentingan tertentu dari bank, sehingga keterlambatan pelaporan
terjadinya kejahatan dapat menyebabkan terlambatnya dilakukan
penyidikan dan penanganan kasus yang bersangkutan. Persamaan
persepsi antara aparatur penegak hukum dengan pekerja di bidang
perbankan mengenai “keterbukaan” perbankan juga diperlukan
agar dapat menunjang keberhasilan penegakan hukum terhadap
kasus tindak pidana korupsi yang menyangkut “rahasia bank”.
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