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ABSTRAK 

 

 

ERIKA DEWI SUBANDRIYO, E.0004154, TINJAUAN TENTANG DASAR 
PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN 
DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERUPA DILEPAS DARI SEGALA 
TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI BLBI PENGALIHAN 
PIUTANG (CEESIE) ANTARA BANK BALI DAN BDNI, Penulisan Hukum, 
2008, 72 halaman. 
 
 
 Penulisan hukum ini berpangkal tolak dari perumusan masalah 
bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam 
menjatuhkan putusan berupa dilepas dari segala tuntutan hukum dalam perkara 
korupsi BLBI pengalihan piutang (Cessie) antara Bank Bali dan BDNI. 

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
sebagai berikut : jenis penelitian normatif, sifat penelitian deskriptif, jenis data yang 
digunakan adalah data sekunder, sumber data adalah sumber data sekunder yang 
masih relevan dengan permasalahan yaitu bahan hukum primer (KUHP, KUHAP, 
Undang-Undang RI No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-
undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI   Nomor 20 Tahun 2001 
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan peraturan perundang-undangan 
lainnya), bahan hukum sekunder (buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, 
jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan 
majalah), dan bahan hukum tersier (kamus dan internet), teknik pengumpulan data 
berupa analisis data kualitatif. 

  Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dasar pertimbangan yang 
dipergunakan hakim dalam menjatuhkan putusan berupa dilepas dari segala tuntutan 
hukum dalam perkara korupsi BLBI pengalihan piutang (cessie) antara Bank Bali dan 
BDNI adalah KUHP, KUHAP khususnya Pasal 244, Undang-undang RI Nomor 31 
Tahun 1999 jo Undang-Undang RI   Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 
Kehakiman, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum, 
yang kesemuanya memuat tentang dasar pertimbangan hakim dalam memutus suatu 
perkara, hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pada diri 
terdakwa, fakta-fakta yang diperoleh di persidangan. 
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MOTTO 
 

 

 

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 

kesanggupannya ia mendapat pahala (dari kebajikan) 

yang diusahakannya dunia mendapat siksa  

(dari kejahatan) yang dikerjakannya. 

(Q.S. Al-Baqarah : 286) 

 

Apabila kalian berbuat baik maka berarti kalian telah berbuat baik 

kepada diri sendiri, dan bila berbuat kejahatan juga 

akan kembali pada dirimu. 

(Q.S. Al-Isra’ : 7) 

 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan dan hanya 

kepada Allahlah hendaknya kamu berharap. 

(Q.S. Al-Insyirah :68) 

 

Rosullah SAW bersabda : “Manusia yang paling disukai Allah 

adalah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain.” 

(HR. Muslim) 
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PERSEMBAHAN 

 

 

 Kupersembahkan sebuah karya dari hasil kerjaku untuk orang-orang yang tak 

terhingga menghiasi jejak-jejak nafasku. 

 Tak pernah kuhenti mengucap syukur Alhamdulillah karena aku memiliki 

kalian yang indah. Skripsi ini kupersembahkan untuk : 

· Papa dan mama tercinta yang selalu memberikan doa, cinta, dan kasih sayang 

serta segalanya untukku. 

· Adikku (VINDA) tersayang yang selalu ada dan memberikan perhatian dan 

dukungan untukku. 

· Kekasihku tersayang yang membuatku damai dengan doa dan cintanya. 

· Teman-teman angkatan 2004 yang telah mengisi hari-hariku dengan semangat 

dan kerja sama. 

· Pembimbing skripsi saya Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum. 

· Pembimbing Akademik saya Bapak M. Najib Imanullah, S.H., M.H. 

· Almamater  
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KATA PENGANTAR 

 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

 Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkah, 

rahmat dan hidayah serta kasih sayang-Nya kepada penulis sehingga dapat 

menyelesaikan penulisan hukum dengan judul : TINJAUAN TENTANG DASAR 

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN 

DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERUPA DILEPAS DARI SEGALA 

TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI BLBI PENGALIHAN 

PIUTANG (CEESIE) ANTARA BANK BALI DAN BDNI. 

 Penulisan hukum ini diajukan untuk melengkapi tugas-tugas serta untuk 

memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. Tidaklah berlebihan bahwa penulisan hukum 

inipenulis kerjakan dengan ketekunan dan telah mencurahkan segala kemampuan 

yang ada, namun karya ilmiah ini sangat sederhana dan mungkin masih banyak 

kekurangan-kekurangan. Untuk itu penulis mohon maaf apabila dalam penulisan 

hukum ini banyak kekurangan serta penulis mohon saran dan kritk yang membangun 

dari pembaca sekalian. 

 Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis tidak dapat menyelesaikan 

dari awal sampai akhir tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena 

itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan 

terima kasih kepada pihak-pihak sebagai berikut : 

1. Bapak Moh. Jamin, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum UNS yang 

telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan 

penulisan hukum ini. 

2. Bapak Edy Herdyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara yang 

telah membantu dalam penulisan hukum ini. 

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



 viii 

3. Bapak Bambang Santoso, S.H., M.Hum., selaku pembimbing penulisan hukum 

yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk memberikan 

bimbingan dan arahan bagi tersusunnya penulisan hukum ini. 

4. Bapak Kristiyadi, S.H., M.Hum, yang banyak membantu dalam penulisan 

hukum ini. 

5. Bapak M. Najib Imanullah, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik yang 

telah membimbing penulis selama proses perkuliahan di Fakultas Hukum 

Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum UNS yang telah memberikan ilmu 

pengetahuannya kepada penulis sehingga dapat dijadikan bekal dalam penulisan 

hukum ini, serta Bapak dan Ibu staf karyawan Fakultas Hukum UNS yang telah 

berperan dalam kelancaran kegiatan proses belajar mengajar di Fakultas Hukum 

UNS. 

7. Ibunda dan Ayahanda tercinta, yang tiada hentinya mencurahkan kasih 

sayangnya dan tidak pernah lelah mendorong dan memberikan motivasi kepada 

penulis untuk menyelesaikan penulisan hukum ini. 

8. Adekku tersayang, “dek Vinda“ yang selalu menemani dan membantu disaat 

penulis kesulitan. 

9. Kekasihku, mas Donny dan keluarga yang telah mendukung dan memberi 

semangat kepada penulis. 

10. Teman-teman se”gengku”, Erna, Dian, Uta, Ian, masa-masa indahku menjadi 

semakin berarti dan membuat hari-hariku menjadi semakin berwarna setelah ada 

kalian. 

11. Teman-teman karibku, Endang “Bidang” dan Evan, yang selalu ada untukku 

disaat ingin berbagi cerita dan selalu menemaniku selama masa-masa 

perkuliahan. 

12. Teman-teman baikku, “Deny, Dian 1, Dian 2”, yang telah menemaniku disaat 

aku harus memulai kehidupan baru yang asing bagiku. 
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13. Teman-teman dekatku, “Tri, Nenny, Danis, Tigor, Budi, Samsul, yang telah 

memberikan hari-hari yang indah dan semangat dalam proses penulisan hukum 

ini. 

14. Mas Edi Klaten, dkk yang telah meminjamkan koleksi buku-bukunya yang 

sangat bermanfaat untukku dalam penulisan skripsi ini. 

15. Teman-teman senasib seperjuangan angkatan 2004, yang telah mewarnai 

hidupku selama ini. 

16. Almamaterku, Fakultas Hukum UNS yang telah memberi bekal ilmu 

pengetahuan dan pengalaman yang indah. 

Demikian mudah-mudahan penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat 

dan faedah kepada pembaca khususnya dan bagi dunia pendidikan pada umumnya 

Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 

 

 

 

Surakarta, Juni 2008 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

            Bangsa Indonesia masa kini telah dilanda krisis kepercayaan dalam segmen 

kehidupan berbangsa dan bernegara baik dalam bidang sosial, politik, ekonomi, 

keuangan, perdagangan dan industri. Dalam bidang sosial kita menyaksikan dan 

mengalami bagaimana bangsa ini tengah dilanda krisis kepercayaan terhadap 

lembaga perkawinan, lembaga musyawarah adat, lembaga pemerintah baik 

lembaga eksekutif, yudikatif maupun lembaga legislatif, lembaga keuangan bank 

dan non bank, lembaga kepartaian, lembaga usaha baik yang bersifat  

publikrechtelijke  maupun yang bersifat privatrechtelijke (UUD 1945). 

            Krisis kepercayaan tersebut di atas secara analisis makro bermuara pada 

satu penyebab besar yaitu belum dapat diciptakannya pemerintahan yang baik, 

bersih danbebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kurun waktu hampir 

kurang lebih 61 tahun sejak diproklamirkannya kemerdekaan Republik Indonesia. 

Dalam sejarah bangsa-bangsa, tiga kata kunci yaitu  Kolusi, Korupsi dan 

Nepotisme (KKN) merupakan sumber penyebab Indonesia dikenal diseluruh 

dunia dan terutama dengan penempatannya sebagai “the champion” atau sekurang 

–kurangnya menempati rangking ketiga dunia. 

           Penggunaan dan penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang atau 

kesempatan untuk tindakan korupsi dapat meluas dan menular sehingga 

merupakan korupsi endemis yang tidak terkendali dengan tidak atau kurang 

berfungsinya pengawasan melekat. meluasnya praktek korupsi di negara-negara 

yang sedang berkembang menimbulkan kesan bahwa kata korupsi barangkali 

merupakan kata yang paling dikutuk orang. Bahkan sampai timbul ungkapan 
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bahwa kebanyakan negara berkembang korupsi merupakan suatu ciri khas yang 

sukar diberantas. 

           Dampak korupsi terhadap perekonomian dan pembangunan nasional pada 

umumnya dipandang negatif. Dengan korupsi akan terjadi pemborosan keuangan 

atau kekayaan negara dan juga swasta, yang tidak terkendali penggunaannya 

karena berada di tangan para pelaku yang besar kemungkinan disalurkan untuk 

keperluan yang konsumtif. Korupsi dapat menghambat pula pertumbuhan dan 

perkembangan wiraswasta yang sehat. Disamping itu, kurangnya tenaga 

profesional atau tidak dimanfaatkan untuk hal potensial bagi pertumbuhan 

ekonomi. Fenomena korupsi oleh birokrasi dan politik merupakan masalah bagi 

pemerintah di dunia ketiga. 

           Kasus korupsi di Indonesia seakan-akan menjadi persoalan yang tak pernah 

bisa untuk diberantas. Penggunaan kekayaan negara untuk kepentingan pribadi 

maupun kelompok tanpa hak adalah sebuah indikasi adanya perbuatan korupsi. 

Begitu banyaknya kasus korupsi di semua level baik yang terjadi pada birokrasi 

pemerintahan, pengadilan maupun sektor lainnya menjadikan Indonesia 

mengalami keterpurukan di mata internasional. 

            Banyaknya kasus korupsi yang sulit diberantas tersebut salah satu akar 

masalahnya adalah lemahnya sistem hukum yang ada di Indonesia. Beberapa 

kasus korupsi luput dari pemeriksaan di lembaga yudikatif. Alih-alih mampu 

membawa pelakunya ke muka pengadilan, untuk menjerat pelaku tindak pidana 

korupsi saja ternyata bukan hal yang mudah. Berbagai macam kesulitan dihadapi 

oleh aparat yang berwenang untuk menyeret pelaku korupsi tersebut, hambatan 

tersebut bisa disebabkan karena ada tekanan politis yang berasal campur tangan 

eksekutif maupun legislatif atau dikarenakan oleh rumitnya birokrasi di peradilan. 

Tidak hanya itu, tidak jarang aparat penegak hukum juga ikut “bermain” dalam 

melindungi pelaku korupsi. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab kasus 

korupsi sulit untuk diberantas.  
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          Korupsi di Indonesia sudah menjadi fenomena yang sangat mencemaskan, 

karena telah semakin meluas dan merambah pada lembaga Eksekutif, Legislatif 

dan Yudikatif. Kondisi tersebut telah menjadi salah satu faktor penghambat utama 

pelaksanaan pembangunan di Indonesia. Ketidakberhasilan pemerintah 

memberantas korupsi juga semakin melemahkan citra pemerintah dimata 

masyarakat dalam pelaksanaan pemerintahan yang tercermin dalam bentuk 

ketidakpercayaan masyarakat, ketidakpatuhan masyarakat terhadap hukum, dan 

bertambahnya jumlah angka kemiskinan absolut. Apabila tidak ada perbaikan 

yang berarti, maka kondisi tersebut akan sangat membahayakan kesatuan dan 

persatuan bangsa (www.pemantau peradilan.com, 28 Juni 2008, pukul 21.00). ). 

           Berawal dari krisis ekonomi yang menerpa negara-negara di Asia tahun 

1997. Satu per satu mata uang negara-negara di Asia merosot nilainya. Kemajuan 

perekonomian negara-negara di Asia yang banyak dipuji oleh banyak pihak 

sebelumnya. Bahkan persis sebelum krisis, World Bank tahun 1997 menerbitkan 

laporan berjudul The Asian Miracle yang menunjukkan kisah sukses 

pembangunan di Asia. Ternyata keberhasilan pembangunan ekonomi di negara-

negara Asia tidak berdaya menghadapi spekulan mata uang dan berujung pada 

krisis ekonomi. Menyusul jatuhnya mata uang Baht, Thailand, nilai rupiah ikut 

merosot.  

         Untuk mengatasi pelemahan rupiah, Bank Indonesia kemudian memperluas 

rentang intervensi kurs jual dan kurs beli rupiah, dari Rp. 192 (8%), menjadi Rp. 

304 (12%). Guna mengurangi tekanan terhadap rupiah, Bank Indonesia mulai 

melakukan pengetatan likuiditas dengan menaikkan suku bunga Sertifikat Bank 

Indonesia (SBI) dari 6% menjadi 14% (Prasetyantono, 2000:26). Tekanan yang 

semakin berat terhadap rupiah mendorong Bank Indonesia untuk melepas sistem 

kurs mengambang terkendali (managed floating) dan mengambangkan nilai 

rupiah sepenuhnya pada mekanisme pasar uang (free floating). Kebijakan ini juga 
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diikuti dengan dinaikkannya suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) dari 

kisaran 14%-17% sampai 28%-30%.  

            Strategi lain yang dipergunakan oleh otoritas moneter adalah dengan 

menyimpan dana-dana dari BUMN dan yayasan milik pemerintah ke SBI. 

Kebijakan uang ketat ini mengakibatkan melonjaknya tingkat suku bunga inter-

bank. Tingkat suku bunga yang awalnya hanya berkisar 16%-17% melonjak 

hingga 100%. Bahkan pada tanggal 22 Agustus 1997, suku bunga inter-bank 

melonjak hingga 300% yang membuat bank mengalami kelangkaan likuiditas.  

           Kesulitan likuiditas yang dialami perbankan memaksa bank untuk 

meningkatkan suku bunga deposito untuk menghimpun dana masyarakat. 

Melonjaknya suku bunga deposito secara otomatis juga meningkatkan suku bunga 

pinjaman. Akibatnya, kredit bermasalah atau non performing loan pun semakin 

naik karena banyak kreditor tidak sanggup membayar bunga yang tinggi. 

Kebijakan uang ketat juga mengakibatkan banyak bank melanggar ketentuan Giro 

Wajib Minimum (GWM) di Bank Indonesia. GWM merupakan dana cadangan 

wajib bank di Bank Indonesia. BI menetapkan jumlah minimum GWM yang 

harus dipenuhi oleh bank-bank di Indonesia untuk mengikuti kliring. Tanggal 16 

April 1997 Bank Indonesia telah memberlakukan peraturan yang mengharuskan 

bank mempunyai GWM 5% (meningkat dari sebelumnya 3%).  

           Kelangkaan likuiditas juga mengakibatkan banyak bank kalah kliring atau 

rekening gironya di Bank Indonesia bersaldo debet. Berita mengenai kalah kliring 

memicu keresahan di masyarakat yang akhirnya mendorong masyarakat untuk 

menarik uang mereka di bank secara serentak. Meluasnya keresahan yang 

berujung pada penarikan simpanan besar-besaran atau rush, juga turut dipicu oleh 

likuidasi 16 bank nasional. Padahal tujuan pencabutan ijin usaha 16 bank tersebut 

dimaksudkan untuk melakukan penataan perbankan nasional. 

            Akibat rush, bank kemudian meminta bantuan BI sebagai lender of the 

last resort. Istilah ini merujuk pada kewajiban BI untuk memberikan bantuan 

kepada bank dalam situasi darurat. Dana talangan yang dikucurkan oleh BI ini 
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yang dikenal dengan BLBI2. Sesehat apa pun sebuah bank, apabila uang dari 

masyarakat ditarik serentak tentu tidak akan sanggup memenuhinya. Terutama 

karena dana simpanan tersebut disalurkan kembali ke masyarakat oleh bank 

dalam bentuk kredit yang tidak mungkin ditarik bank dalam waktu sekejap. 

Apalagi di saat krisis ekonomi, aktivitas sektor riil praktis berhenti dan tingkat 

kredit bermasalah (non-performing loan) semakin meningkat. 

Krisis perekonomian yang melanda Indonesia tanpa terasa telah berlalu 

sejak 1997. Dalam kurun waktu lima tahun, perekonomian Indonesia diwarnai 

berbagai upaya untuk memulihkan perekonomian yang terus berjalan. Ada 

beberapa kemajuan yang telah dicapai, seperti perekonomian yang telah mulai 

tumbuh secara positif.   Kendati di sisi lain, perekonomian Indonesia masih 

menghadapi kesulitan, seperti tingkat resiko berusaha yang masih tinggi, 

intermediasi perbankan yang belum berjalan normal, serta kondisi pasar valuta 

asing yang masih rentan terhadap isu (www. google.com, 28 Juni 2008, pukul 

21.05). 

Dari sekian banyak kebijakan untuk mengatasi krisis, hampir bisa 

dipastikan bahwa kebijakan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), adalah 

kebijakan yang paling sering disorot dan sangat kontroversial. Opsi itu tidak 

hanya melibatkan dana penyelamatan perbankan yang mencapai Rp158,5 triliun. 

Polemik tentang validitas, keabsahan, bahkan proses hukum kebijakan publik di 

bidang pemberian BLBI masih terus berlangsung (Edy Herdyanto dan Bambang 

Santoso, 2002 : 7). 

 Dalam BLBI sendiri terdapat 5 fasilitas dengan ketentuan-ketentuan yang 

berbeda sebagai berikut : 

1. Fasilitas yang diberikan untuk mempertahankan kestabilan sistem pembayaran, 

yaitu bila terjadi mismatch antara penerimaan dan penarikan dana, baik dalam 

jangka pendek maupun jangka panjang. 

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



 xvii

2. Fasilitas dalam rangka operasi pasar terbuka (OPT) sejalan dengan program 

moneter (SBPU) lelang dan bilateral. 

3. Fasilitas dalam rangka penyehatan bank atau kredit likuiditas darurat dan kredit 

subordinasi. 

4. Fasilitas untuk mempertahankan kestabilan sistem perbankan dan sistem 

pembayaran sehubungan dengan rush atau penarikan dana secara besar-

besaran (penarikan cadangan wajib) dan saldo negatif atau saldo debet 

(overdraft) rekening bank di Bank Indonesia. 

5. Fasilitas untuk mempertahankan kepercayaan kepada perbankan Indonesia 

(dana talangan untuk membayar kewajiban luar negeri dan dalam rangka 

penjaminan oleh pemerintah). 

Penyimpangan BLBI dimulai ketika BI memberikan dispensasi kepada 

bank-bank untuk mengikuti kliring meskipun rekening gironya di BI bersaldo 

debet. Dispensasi diberikan kepada semua bank tanpa melakukan pre-audit untuk 

mengetahui apakah bank tersebut benar-benar membutuhkan bantuan likuiditas 

dan kondisinya sehat. Akibatnya, banyak bank yang tidak mampu 

mengembalikan BLBI. 

 Tanggal 31 Desember 1999, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah 

mengeluarkan laboran audit kinerja pada Bank Indonesia per 17 Mei 1999. Dalam 

laporannya, BPK berpendapat bahwa berbagai pelanggaran telah dilakukan oleh 

bank yang sedang mengalami kesulitan likuiditas dan sangat bergantung pada 

fasilitas BLBI, antara lain : 

1. Pelanggaran UU Perbankan. 

2. Pelanggaran prinsip kehati-hatian. 

3. Pelanggaran yang berkaitan dengan pelaksanaan program penjaminan. 

4. Pelanggaran atas persyaratan pemberian FSBUPK. 

5. Rekayasa transaksi. 
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 Terhadap hasil audit BPK tersebut, Gubernur BI Syahril Sabirin 

berpendapat bahwa hasil audit BPK terkesan menyalahkan BI. Gubernur BI 

bersikeras bahwa pengucuran BLBI mempunyai dasar yang kuat, yaitu keputusan 

pemerintah dan rekomendasi DPKEK (Dewan Pemantapan Ketahanan Ekonomi 

dan Keuangan). BLBI yang diberikan BI merupakan konsekuensi dari 

pelaksanaan pemerintah, jika tidak ekonomi sudah hancur dan ambruk. Dalam 

rapat kerja dengan mantan menteri keuangan, yaitu Mar’ie Muhammad, Fuad 

Bawazier, dan Bambang Subianto tanggal 9 Februari 2000, terungkap bahwa 

penyaluran BLBI di luar sepengetahuan mereka dan penyaluran BLBI merupakan 

tanggungjawab BI sepenuhnya. 

 Audit yang dilakukan oleh BPK secara umum menyimpulkan, dalam 

pemberian dana talangan valas kepada perbankan nasional ternyata BI : 

1. Tidak melakukan prosedur verifikasi dan konfirmasi yang memadai sebelum 

melaksanakan pembayaran valas. 

2. Melakukan pengikatan jaminan yang tidak sepenuhnya dapat menjamin 

pengembalian dana talangan valas dari bank debitur dalam negeri yang 

mendapat pinjaman dana talangan valas. 

3.   Melakukan pembayaran yang menyalahi ketentuan. 

  4.  Tidak menciptakan prosedur pengendalian terhadap penggunaan dana 

talangan valas oleh bank debitur dalam negeri dan pengembalian valas dari 

kreditur luar negeri. 

Dalam hal ini BI mempunyai peran terhadap penyimpangan penggunaan 

BLBI oleh bank penerima, antara lain : 

1.   Tidak melaksanakan fungsi pengawasan perbankan 

2. Tidak menerapkan sanksi secara tegas dan konsekuen terhadap setiap 

pelanggaran yang terjadi. 
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3. Mengabaikan atau bahkan lalai dalam mengambil langkah-langkah 

pengamanan yang diperlukan terhadap bank-bank yang pada laporan 

berkalanya telah menunjukkan adanya pelanggaran yang cukup material. 

 Audit investigasi juga dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan 

Pembangunan (BPKP). BPK melakukan audit terhadap seluruh penyaluran BLBI 

dari BI kepada 48 bank penerima dan audit investigasi terhadap penggunaan 

BLBI pada 5 Bank Take Over dan 15 Bank dalam Likuidasi. Sedangkan BPKP 

melakukan audit investigasi penggunaan BLBI pada 10 Bank Beku Operasi dan 

18 Bank Beku Kegiatan Usaha. Dalam laporannya, BPKP menyebutkan bahwa 

kerugian negara disebabkan oleh peranan BI : 

1.  Belum melakukan pengawasan sebagaimana mestinya. 

 2.   Belum menerapkan sanksi terhadap pelanggaran yang terjadi. 

      3. Lalai melakukan pengamanan terhadap bank yang laporannya ada indikasi 

pelanggaran batas maksimum pemberian kredit, prinsip prudential bank dalam 

PUAB yang longgar ketentuan, dan kejanggalan mutasi akuntansi. 

      4.   Tidak ada pengendalian yang memadai terhadap penggunaan dana BLBI. 

      5.   Diskriminasi terhadap penggunaan BLBI. 

 BPPN (Badan Penyehatan Perbankan Nasional) terus melakukan berbagai 

upaya untuk memaksimalkan pengembalian uang negara dari tangan para bankir, 

para pemegang saham terkait maupun dari para debitur masing-masing bank yang 

mendapatkan penyaluran dana BLBI. Dalam upayanya mengoptimalkan 

pengembalian uang negara BPPN telah melakukan upaya penyelesaian dengan 

membuat beberapa pola perjanjian sesuai dengan kondisi dan kemampuan dari 

para pemegang saham bank penerima BLBI. Perjanjian tersebut berupa : 

1. Mengalihkan kewajiban bank menjadi kewajiban pemegang saham 

pengendali. Pemerintah bersama pemegang saham bank beku operasi (BBO) 

dan bank beku kegiatan usaha (BBKU), menandatangani master settlement 

and acquisition agreement (MSAA) dan master refinancing agreement and 
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note issuance agreement (MRNIA) dengan tujuan untuk mengembalikan 

BLBI, baik melalui penyerahan aset maupun pembayaran tunai kepada BPPN. 

2.  Pengkonversian BLBI pada bank-bank take over (BTO) menjadi penyertaan 

modal sementara (PMS). 

3. Mengalihkan utang bank ke pemegang saham pengendali, melalui pola 

penyelesaian kewajiban pemegang saham pengendali (PKPS) dengan cara 

menandatangani akta pengakuan utang (APU). 

 MSAA merupakan skema untuk penerima BLBI yang dinilai asetnya 

mampu menutupi seluruh kewajiban. MSAA diberlakukan terhadap pemegang 

saham pengendali (PSP) bank yang masih memiliki harta cukup untuk 

menyelesaikan kewajibannya terhadap pemerintah. Jika aset yang diserahkan 

dinilai tidak mencukupi, para pengutang BLBI menggunakan skema MRNIA. 

Melalui skema ini, para penandatangan harus menyerahkan jaminan pribadi atau 

personal guarantee dan menyatakan kesediaan untuk menyerahkan tambahan aset 

bila aset yang sudah diserahkan ternyata tetap belum mencukupi. Sedangkan 

PKPS merupakan penyempurnaan terhadap mekanisme penyelasaian BLBI 

melalui MSAA dan MRNIA yang mengundang banyak komentar negatif, yaitu 

dengan cara penandatanganan akta pengakuan utang (APU). Dalam akta 

pengakuan utang (APU), mekanisme penyelesaian kewajiban pemegang saham 

adalah dengan pembayaran secara tunai dalam jangka waktu secara berkala. 

 Salah satu kebijakan pemerintah (saat masih dijabat oleh Megawati) dalam 

penyelesaian kasus BLBI adalah mengeluarkan Inpres No.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. Inpres 

yang dikeluarkan tanggal 30 Desember 2002 menginstruksikan kepada Menko 

Bidang Perekonomian selaku Ketua Komite Kebijakan Sektor Keuangan 

(KKSK), Menteri Kehakiman dan HAM, Para Menteri anggota KKSK, Menteri 
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Negara BUMN, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian RI dan 

Ketua BPPN untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan bagi 

penyelesaian kewajiban pemegang saham dalam rangka penyelesaian seluruh 

kewajibannya kepada BPPN berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, APU. 

 Hingga berakhirnya BPPN tahun 2004, dari 39 pemegang saham 

penandatangan Perjanjian Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS), 23 

pemegang saham telah memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas waktu yang 

telah ditetapkan pemerintah. Sementara itu 16 pemegang saham lainnya, terdiri 

dari 8 pemegang saham tidak dapat memenuhi kewajibannya sesuai dengan batas 

waktu yang telah ditetapkan pemerintah dan 8 pemegang saham lainnya 

dinyatakan tidak kooperatif dan penanganannya akan dilakukan oleh aparat 

penegak hukum. Akibatnya Inpres No. 8 Tahun 2002 tentang Release and 

Discharge, dihentikan proses penyidikannya (SP3) terhadap sedikitnya 10 

tersangka korupsi BLBI pada tahun 2004. Alasan Kejaksaan menghentikan 

penyidkan karena para tersangka telah mendapat Surat Keterangan Lunas (SKL) 

dari BPPN, yang pada akhirnya memperpanjang jumlah SP3 yang telah diberikan 

pihak Kejaksaan. 

 Dengan pertimbangan bahwa Inpres No. 8 Tahun 2002 adalah cacat 

hukum maka penghentian penyidikan (SP3) yang dilakukan oleh Kejaksaan 

Agung pada tahun 2003 harus dinyatakan sebagai cacat hukum. Pemberian Surat 

Keterangan Lunas (SKL) kepada debitur yang dinilai kooperatif hanya 

menghilangkan aspek keperdataannya sedangkan secara pidana proses hukum 

terhadap debitur yang diduga melakukan penyimpangan dana BLBI harus terus 

berjalan hingga ke tahap pengadilan, tidak ada alasan untuk penghapusan pudana.  

Pada prinsipnya, penyaluran dana BLBI hanya boleh dipergunakan untuk 

membayar atau melunasi kewajiban bank kepada pihak ketiga atau dalam hal ini 

dana nasabah. 
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          Putusan pengadilan merupakan tonggak yang penting bagi cerminan 

keadilan, termasuk putusan pengadilan yang berupa penjatuhan pidana dan 

pemidanaan. Lahirnya penjatuhan pidana dan pemidanaan bukan muncul begitu 

saja, melainkan melalui proses peradilan. Proses yang dikehendaki undang-

undang adalah cepat, sederhana, dan biaya ringan. Biasanya asas itu masih 

ditambah bebas, jujur, tidak memihak dan adil. Penjatuhan pidana dan 

pemidanaan dapat dikatakan cermin peradilan kita. Apabila proses peradilan yang 

misalnya berakhir dengan penjatuhan pidana itu berjalan sesuai asas peradilan, 

niscaya peradilan kita dinilai baik. Apabila sebaliknya, tentu saja dinilai 

sebaliknya pula (Bambang Waluyo, 2000 : 33-34). 

             Majelis hakim sebagai organ pengadilan mempunyai tugas pokok yaitu 

menerima, memeriksa, memutus/mengadili serta menyelesaikan setiap perkara 

yang diajukan kepadanya. Majelis hakim dalam menerima, memeriksa, serta 

memutus suatu perkara yang diserahkan kepadanya, sebelum menjatuhkan 

putusan, maka majelis hakim tersebut mengadakan suatu musyawarah majelis 

hakim yang barsifat rahasia. Hal tersebut terdapat pada ketentuan pada Pasal 182 

ayat (3) KUHAP yaitu, sebagai berikut: “Sesudah itu hakim mengadakan 

musyawarah akhir untuk mengambil keputusan dan apabila perlu musyawarah itu 

diadakan setelah terdakwa, saksi, penasihat hukum, penuntut umum dan hadirin 

meninggalkan ruang sidang”.  Ketentuan Pasal 182 ayat (5) KUHAP berbunyi: 

“dalam musyawarah tersebut, hakim ketua majelis mengajukan pertanyaan 

dimulai dari hakim yang termuda sampai hakim yang tertua, sedangkan yang 

terakhir ketua majelis dan semua pendapat harus disertai pertimbangan beserta 

alasannya”. 

 Proses musyawarah majelis hakim saat memberi pertimbangan  dan 

pendapat beserta alasannya, selain terdapat pada KUHAP juga tercantum pada 

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman dalam 

Pasal 19 ayat (4) dan (5) yaitu, sebagai berikut: 
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“Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan 
pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperikasa 
dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Dalam hal sidang 
permusyawaratan tidak terdapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang 
berbeda wajib dimuat dalam putusan”. 
 

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, maka Penulis bermaksud 

mengkaji masalah perkara korupsi BLBI dan menyajikannya dalam bentuk 

Penulisan Hukum yang berjudul : TINJAUAN TENTANG DASAR 

PERTIMBANGAN HAKIM PENGADILAN NEGERI JAKARTA 

SELATAN DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN BERUPA DILEPAS 

DARI SEGALA TUNTUTAN HUKUM DALAM PERKARA KORUPSI 

BLBI PENGALIHAN PIUTANG (CESSIE) ANTARA BANK BALI DAN 

BDNI. 

 

B. Perumusan Masalah  

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai 

berikut : 

Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 

dalam menjatuhkan putusan berupa dilepas dari segala tuntutan hukum  dalam 

perkara korupsi BLBI pengalihan piutang (Cessie) antara Bank Bali dan 

BDNI? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Suatu kegiatan penelitian sudah tentu mempunyai suatu tujuan penelitian 

yang jelas dan sudah pasti, sebagai sasaran yang akan dicapai untuk pemecahan 

masalah yang di hadapi. Maka berdasarkan permasalahan yang telah 

dikemukakan di atas, tujuan penulisan hukum ini adalah : 
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1. Tujuan Obyektif : 

a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan berupa dilepas dari segala 

tuntutan hukum dalam perkara korupsi BLBI pengalihan piutang 

(Cessie) antara Bank Bali dan BDNI.  

b. Untuk.mengetahui  kewenangan Jaksa Penuntut Umum melakukan 

upaya hukum terhadap putusan dilepas dari segala tuntutan hukum 

dalam perkara korupsi BLBI pengalihan piutang (Cessie) antara Bank 

Bali dan BDNI. 

2. Tujuan Subyektif : 

a. Untuk menambah pengetahuan penulis dalam penelitian hukum, 

khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang berkaitan dengan 

dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam 

menjatuhkan putusan berupa dilepas dari segala tuntutan hukum  

dalam perkara korupsi BLBI pengalihan piutang (Cessie) antara Bank 

Bali dan BDNI.  

b. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan 

di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta. 

 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam perkembangan 

ilmu pengetahuan hukum. 

b. Salah satu usaha memperbanyak wawasan dan pengalaman serta 

menambah pengetahuan tentang Hukum Acara pidana, Hukum 

Pembuktian serta Hukum Acara Pidana Khusus. 

c. Sebagai bahan untuk mengadakan penelitian yang sejenis berikutnya, 

disamping itu sebagai pedoman bagi penelitian yang lain. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan jawaban atas masalah yang menjadi pokok bahasan dalam 

penelitian 

b. Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis 

sekaligus untuk mengetahui sejauh mana kemampuan penulis dalam 

menerapkan ilmu yang diperoleh. 

c. Dari hasil penelitian ini, akan menambah pengetahuan kita sejauh mana 

keadilan ditegakkan.oleh hakim melalui putusan pengadilan, khususnya 

dalam perkara korupsi. 

 

E. Metode Penelitian 

1.   Jenis Penelitian 

         Sebagai Penelitian hukum, maka penelitian ini termasuk jenis penelitian 

hukum normatif atau doktrinal. Penelitian ini lebih menekankan kepada 

pengkajian hukum yang bersifat law in  the book dan sumber data utamanya 

berupa data sekunder.  

2.   Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya penelitian ini termasuk penelitian deskriptif, yaitu 

penelitian yang bertujuan memberikan data seteliti mungkin tentang manusia 

atau gejala – gejala lainnya. Dalam penelitian ini Penulis ingin memperoleh 

gambaran yang nyata dan jelas tentang dasar pertimbangan hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan dalam menjatuhkan putusan berupa dilepas dari segala 

tuntutan hukum  dalam perkara korupsi BLBI pengalihan piutang (Cessie) 

antara Bank Bali dan BDNI. 
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3.   Jenis  Data  

               Jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,   

yang terdiri dari : 

             a.  Bahan hukum primer, yang meliputi : 

1) Undang-Undang Dasar 1945 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. 

3) Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang RI   

Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

4) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

5) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum. 

6) Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 

156/Pid.B/2000/PN.Jak.Sel) 

7) Putusan Mahkamah Agung No. 1688 K/2000. 

 b.  Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder sebagai pendukung dari data sekunder dari bahan 

hukum primer yang akan digunakan dalam penelitian ini yakni terdiri atas 

buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal-jurnal hukum, 

pendapat para sarjana, karya ilmiah, koran, makalah, dan majalah. 

   c.  Bahan hukum tersier  

Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yaitu kamus, 

internet.   

4.   Teknik Pengumpulan Data  

  Sebagai penelitian hukum normatif, maka teknik pengumpulan data 

yang dipergunakan adalah penelitian kepustakaan. Yaitu teknik pengumpulan 
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data dengan jalan membaca, mengkaji, dan mempelajari bahan–bahan 

referensi yang berkaitan dengan materi yang diteliti untuk mendapatkan data – 

data sekunder. 

 5.   Analisa Data  

Data yang telah terkumpul dalam penelitian ini dianalisis dengan teknik 

analisis konten (content analysis).  Analisis konten dipergunakan karena 

dikaitkan dengan data yang dikumpulkan berupa data sekunder atau data studi 

dokumen. Menurut Valerine J.L. Kriekhoff (1992: 12),  bahwa apabila 

analisis konten pada prinsipnya dikaitkan dengan data sekunder atau data 

studi dokumen, maka teknik analisis konten dapat pula diterapkan pada 

penelitian hukum normatif. Studi dokumen merupakan suatu alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan melalui data tertulis dengan 

mempergunakan content analysis. Dalam penelitian yang dilaksanakan ini, 

penulis hanya menggunakan dokumen siap pakai sebagai satu-satunya data, 

yaitu melakukan inventarisasi dan menganalisis dokumen sekunder yang 

berkaitan dengan masalah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

putusan dilepas dari segala tuntutan hukum. Dengan demikian dalam analisis 

data, teknik analisis konten atau analisis isi (content analysis) digunakan 

sebagai tujuan utama. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

Sistematika bertujuan untuk memberikan gambaran dan mengemukakan 

garis besar dalam penulisan hukum agar memudahkan dalam mempelajari isinya. 

Penulisan hukum terbagi dalam empat bab yang saling berkaitan dan 

berhubungan. Sistematika dalam penulisan hukum ini adalah : 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Bab I ini merupakan bab pendahuluan yang berisi tentang latar 

belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, 

tujuan penelitian dan manfaat penelitian, metodologi penelitian 

dan sistematika penulisan hukum untuk dapat lebih memberikan 

pemahaman terhadap isi penelitian. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab II ini Penulis akan menguraikan kerangka teori yang 

berisi  tinjauan Umum tentang Putusan Hakim : Pengertian 

Putusan, Jenis Putusan, Bentuk Putusan dan dasar Pertimbangan 

Hakim, Tinjauan Umum tentang korupsi,  Pengertian korupsi 

Pengertian Pengalihan piutang (Cessie) Strategi Penanggulangan 

Korupsi serta Kerangka Pemikiran 

BAB III   : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini, diuraikan hasil penelitian dan pembahasan 

tentang dasar pertimbangan hakim pengadilan negeri Jakarta 

Selatan dalam menjatuhkan putusan berupa dilepas dari sagala 

tuntutan hukum dalam perkara korupsi pengalihan piutang 

(cessie) antara Bank Bali dan BDNI. 

BAB IV : PENUTUP 

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dari 

jawaban permasalahan – permasalahan yang menjadi obyek 

penelitian. Bab ini juga berisi saran–saran yang dapat 

dimanfaatkan dalam pengambilan putusan oleh hakim dan 

pemberantasan korupsi. 

DAFTAR PUSTAKA 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1.  Tinjauan Umum tentang Pertimbangan Hakim 

 Menurut Rusli Muhammad (2006 : 124) dalam memberikan telaah kepada 

pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya terdapat dua kategori, yaitu  : 

            a.   Pertimbangan yang bersifat yuridis 

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang 

didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan 

dan oleh Undang-Undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat di 

dalam putusan. Hal-hal yang dimaksud antara lain:  

                  1)  Dakwaan jaksa penuntut umum  

 Dakwaan merupakan dasar dari hukum acara pidana karena 

berdasar itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Perumusan 

dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang disusun 

tunggal, komulatif, alternatif ataupun subsidair.  

                   2) Keterangan terdakwa 

 Keterangan terdakwa menurut KUHAP dalam Pasal 184 butir e, 

digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang 

dinyatakan terdakwa di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau 

yang ia ketahui sendiri atau dialami sendiri. Dalam Hukum Acara 

Pidana keterangan terdakwa dapat dinyatakan dalam bentuk 

pengakuan ataupun penolakan, baik sebagian ataupun keseluruhan 

terhadap dakwaan penuntut umum dan keterangan yang disampaikan 

oleh para saksi. Keterangan terdakwa sekaligus juga merupakan 
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jawaban atas pertanyaan hakim, jaksa penuntut  umum ataupun dari 

penasihat hukum.  
 

3)   Keterangan saksi 

 Salah satu komponen yang harus diperhatikan dalam menjatuhkan 

putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan 

sebagai alat bukti sepanjang keterangan itu mengenai sesuatu peristiwa 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, alami sendiri, dan harus 

disampaikan di dalam sidang pengadilan dengan mengangkat sumpah.  
 
 Keterangan saksi yang disampaikan di sidang pengadilan yang 

merupakan hasil pemikiran saja atau hasil rekaan yang diperoleh dari 

orang lain atau kesaksian de auditu testimonium de auditu tidak dapat 

dinilai sebagai alat bukti yang sah. 
 
 Menurut Pasal 185 KUHAP ayat (5) dalam menilai keterangan 

saksi, hakim harus memperhatikan: 

a)   Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; 

b)   Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 

c) Alasan yang mungkin dipergunakan saksi untuk memberikan 

keterangan yang tertentu; 

d) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada 

umumnya dapat mempengaruhi dan dapat tidaknya keterangan itu 

dipercaya. 
 

4)   Barang-barang bukti 

 Pengertian barang bukti di sini adalah semua benda yang dapat 

dikenakan penyitaan dan diajukan oleh penuntut umum di depan 

sidang pengadilan, yang meliputi: 

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



 xxxi

a) Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau 

sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil 

tindak pidana; 

b) Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan 

tindak pidana atau untuk mempersiapkan; 

c) Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan 

tindak pidana; 

d) Benda lain yan mempunyai hubungan langsung tindak pidana yang 

dilakukan. 
 

Barang-barang bukti yang dimaksud di atas tidak termasuk alat 

bukti.  Adanya barang bukti yang terungkap pada persidangan akan 

menambah keyakinan hakim dalam menilai benar tidaknya perbuatan 

yang didakwakan kepada terdakwa, dan sudah barang tentu hakim 

akan lebih yakin apabila barang bukti itu dikenal dan diakui oleh 

terdakwa ataupun saksi.  
 

                   5) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan sebagainya.  

 Dalam praktek persidangan, Pasal peraturan hukum pidana itu 

selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini, 

penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan 

memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa 

telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 

peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa 

memenuhi unsur-unsur dari setiap Pasal yang dilanggar, berarti 

terbuktilah menurut hukum kesalahan terdakwa, yakni telah 

melakukan perbuatan seperti diatur dalam Pasal hukum pidana 

tersebut.Meskipun belum ada ketentuan yang menyebutkan bahwa 

yang termuat dalam putusan yang menyebutkan di antara yang termuat 

dalam putusan itu merupakan pertimbangan yang bersifat yuridis di 
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sidang pengadilan, dapatlah digolongkan sebagai pertimbangan yang 

bersifat yuridis. 
 

  b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis 

 Dalam pertimbangan yang bersifat non yuridis, yaitu: 

1) Latar belakang terdakwa  

 Pengertian latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap 

keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras 

pasa diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal. 

 Latar belakang perbuatan terdakwa dalam melakukan perbuatan 

kriminal meliputi: 

a)   Keadaan ekonomi terdakwa; 

b)  Ketidakharmonis hubungan sosial terdakwa baik dalam lingkungan 

keluarganya, maupun orang lain. 
 

  2) Akibat perbuatan terdakwa 

 Perbuatan pidana yang dilakukan tedakwa sudah pasti membawa 

korban ataupun kerugian pada pihak lain. Bahkan akibat dari 

perbuatan terdakwa dari kejahatan yang dilakukan tersebut dapat pula 

berpengaruh buruk kepada masyarakat luas, paling tidak keamanan 

dan ketentraman mereka senantiasa terancam. 
 

  3) Kondisi diri terdakwa 

 Pengertian kondisi terdakwa dalam pembahasan ini adalah keadaan 

fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk 

pula status sosial terdakwa. Keadaan fisik dimaksudkan adalah usia 

dan tingkat kedewasaan, sementara keadaan psikis dimaksudkan 

adalah berkaitan dengan perasaan yang dapat berupa: mendapat 

tekanan dari orang lain, pikiran sedang kacau, keadaan marah dan lain-

lain. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat 

yang dimiliki dalam masyarakat. 
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                    4) Agama terdakwa 

 Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup bila 

sekedar meletakkan kata “Ketuhanan” pada kepala putusan, melainkan 

harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan baik tindakan para 

hakim itu sendiri maupun dan terutama terhadap tindakan para 

pembuat kejahatan.  
 

 Menurut Tirtaamidjaja (1962:69-70), hal-hal yang perlu dipertimbangkan 

oleh hakim pada mengambil keputusan yang terakhir yaitu : 

a) Perbuatan-perbuatan apakah yang telah terbukti karena pemeriksaan di 

persidangan?; 

b) Telah terbuktikah bahwa si terdakwa itu telah bersalah tentang perbuatan-

perbuatan itu?; 

c) Kejahatan atau pelanggaran yang manakah telah diperbuat oleh terdakwa 

itu?; 

d) Hukuman yang manakah patut diberikan pada si terdakwa?. 
 
 

Menurut Oemar Seno Adji, dalam menentukan maxima dan minima 

hukuman, hakim harus mempertimbangkan sifat dan seriusnya delik yang 

dilakukan, keadaan yang meliputi keadaan perbuatan yang dihadapkan 

kepadanya. Hakim harus melihat kepada kepribadian dari pelaku perbuatan, 

dengan umurnya, tingkat pendidikan, apakah ia pria atau wanita, 

lingkungannya, sikap sebagai warganegara (Oemar Seno Adji,1984:8). 
 

 Berdasarkan uraian di atas, mengingat putusan yang akan dijatuhkan maka 

hakim dalam memutus suatu perkara harus melihat perkara yang sedang di 

tangani itu dari berbagai sisi dan juga dengan pengetahuan, pertimbangan 

yang cukup luas untuk dapat memahami kondisi objektif dan subjektif guna 

menjatuhkan putusan secara konkret serta dapat dipertanggungjawabkan 
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sehingga publik dapat menilai kapasitas hakim, harapannya adalah bahwa 

hakim dapat memutus dengan adil sesuai dengan hati nuraninya.  
 
 Dalam praktek sehari-hari baik oleh penuntut umum maupun hakim, 

faktor-faktor yang dikemukakan dalam tuntutan dan dalam penjatuhan pidana 

ada dua pokok hal yang dapat meringankan dan memberatkan. Faktor-Faktor 

yang meringankan antara lain: terdakwa masih muda, berlaku sopan, dan 

mengakui perbuatannya, belum pernah dihukum, menyesali perbuatannya, 

keluarga dan lingkungan terdakwa rusak, menanggung tanggungan anak, usia 

lanjut dan fisik lemah serta masih belajar. Sedangkan faktor-faktor yang 

memberatkan misalnya: memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak 

menyesali perbuatannya, tidak mengakui perbuatannya, perbuatannya keji dan 

tidak berprikemanusian, perbuatan pidana dilakukan dengan sengaja, hasil 

kejahatan telah dinikmati, perbuatan meresahkan masyarakat dan merugikan  

negara. 
 
 Berkaitan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana 

yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 

ayat (1) f KUHAP, yaitu menyebutkan antara lain: putusan pemidanaan 

memuat keadaan yang memberatkan dan meringankan pemidanaan. Dalam 

KUHP terdapat 3 hal yang menjadi pertimbangan hakim untuk memberatkan 

putusan pidana yang hendak dijatuhkan pada terdakwa, yaitu: 

a) sedang memangku suatu jabatan atau ambtelijk hodanigheid (Pasal 52 

KUHP); 

b)  residivis atau pengulangan (title 6 buku 1 KUHP);  

c)  gabungan atau samenlop (Pasal 65 dan 66 KUHP). 
 
 Sedangkan hal-hal yang meringankan pidana tidak diatur secara terperinci 

dalam KUHP, hal-hal atau alasan-alasan yang terdapat dalam KUHP antara 

lain:  
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a) percobaan (Pasal 53 ayat (2) dan (3)); 

b)  membantu atau medeplichtgheid (Pasal 57 ayat (1) dan (2)); 

c) belum dewasa atau minderjarigheid (Pasal 47).  
 
 Hal-hal tersebut adalah alasan-alasan umum, sedangkan alasan-alasan 

khusus masing-masing diatur dalam Pasal 308, 241, 342 KUHP. Adapun 

bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah: 

 

Pasal 241 

“Diancam dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau denda paling 
banyak tiga ratus rupiah: 
ke-1.  dihapus oleh L.N 1955-28 
ke-2.  barangsiapa dalam pengangkutan ternak yang diwajibkan memakai pas 

pengantar, pada waktu mengangkut, dengan sengaja memakai pas 
yang diberikan untuk ternak lain, seolah-olah diberikan untuk yang 
diangkut”. 

 
Pasal 308: 

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran 

anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemu 

atau meninggalkannya, dengan maksud melepaskan diri darinya, maka 

maksimum pidana tersebut dalam Pasal 305 dan 306 dikurangi separo”. 

Pasal 342 : 
“Seorang ibu yang, untuk melaksanakan niat yang ditentukan karena takut 

akan ketahuan bahwa akan melahirkan anak, pada saat anak dilahirkan atau 

tidak lama kemudian merampas nyawa anaknya, diancam, karena melakukan 

pembunuhan anak sendiri dengan rencana, dengan pidana penjara paling lama 

sembilan tahun”. 

Hal-hal yang diatur dalam KUHP masih dirasa kurang lengkap sehingga di 

dalam Konsep KUHP yang akan datang tidak hanya memuat hal-hal yang 

meringankan pidana seperti tersebut di atas, melainkan memuat apa yang 
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disebut dengan “pedoman pemberian pidana” atau “straf 

toemetingsleiddraad” (Rusli Muhammad, 2006:150). 

 

2.  Tinjauan Umum tentang Putusan Hakim  

           a.    Pengertian Putusan 

                        Putusan hakim mempunyai peranan yang menentukan dalam 

menegakkan hukum dan keadilan. Oleh karena itu di dalam menjatuhkan 

putusannya hakim diharapkan agar selalu berhati-hati. Hal ini 

dimaksudkan untuk menjaga agar jangan sampai suatu putusan penuh 

dengan kekeliruan yang akibatnya akan menimbulkan rasa tidak puas, 

ketidakadilan dan dapat menjatuhkan kewibawaan pengadilan. Dengan 

demikian, dapatlah dikonklusikan lbih jauh bahwasanya ”putusan hakim” 

di satu pihak berguna bagi terdakwa memperoleh kepastian hukum 

(rechtszekerheids) tentang ”statusnya” dan sekaligus dapat 

mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut dalam 

artian dapat berupa menerima putusan; melakukan upaya hukum verzet, 

banding, atau kasasi; melakukan grasi; dan sebagainya. 

     Sedangkan di lain pihak, apabila ditelaah melalui visi hakim yang 

mengadili perkara, putusan hakim adalah ”mahkota” dan ”puncak” 

pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, 

penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta 

visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan 

(Lilik Mulyadi, 2007: 119). 

     Karena begitu kompleksitasnya dimensi dan substansi putusan 

hakim tersebut, memang tidaklah mudah untuk memberikan rumusan 

aktual, memadai, dan sempurna terhadap pengertian putusan hakim. 

Menurut buku “Peristilahan Hukum Dalam Praktek” yang dikeluarkan 
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oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia,  putusan diartikan sebagai 

berikut “Hasil atau kesimpulan dari suatu yang telah dipertimbangkan dan 

dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat berbentuk tertulis ataupun 

lisan” (Leden Marpaung, 1992: 406). 

            Di dalam Pasal 1 butir 11 KUHAP disebutkan bahwa putusan  

pengadilan adalah : ”pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas 

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur 

dalam Undang-Undang ini ”. Leden Marpaung, mendefinisikan putusan 

hakim sebagai ”hasil atau kesimpulan dari sesuatu yang telah 

dipertimbangkan dan dinilai dengan semasak-masaknya yang dapat 

berbentuk tertulis maupun lisan”. 

    Sedangkan Lilik Mulyadi mempunyai pendapat tersendiri mengenai 

putusan hakim dengan berlandaskan pada visi teoritik dan praktik 

peradilan, yaitu  :  ”putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya 

dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah 

melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya 

berisikan amar pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan 

hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan 

perkara”. 

    b.    Jenis Putusan 

     Melalui optik perumusan KUHAP, pandangan doktrin serta aspek 

teoritik dan praktek peradilan maka pada asasnya putusan hakim atau 

putusan pengadilan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi dua jenis, 

yaitu:  
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1)   Putusan akhir  

   ”Putusan akhir” dalam praktik lazim disebut dengan istilah 

”putusan” atau ”eind vonnis” dan merupakan jenis putusan bersifat 

materiil. Pada hakikatnya putusan akhir dapat terjadi setelah Majelis 

Hakim memeriksa terdakwa yang hadir di persidangan sampai dengan 

”pokok perkara” selesai diperiksa (Pasal 182 ayat (3) dan (8), Pasal 

197, serta Pasal 199 KUHAP). 

2)   Putusan yang bukan putusan akhir 

    Bentuk dari putusan yang bukan putusan akhir dapat berupa 

”penetapan” atau ”putusan sela” atau dengan istilah bahasa Belanda 

”tussen-vonnis”. Pada hakekatnya putusan ini dapat berupa : 

a) Penetapan yang menentukan ”tidak berwenangnya pengadilan 

untuk mengadili suatu perkara” karena merupakan kewenangan 

relatif Pengadilan Negeri lain sebagaimana limitatif Pasal 148 ayat 

(1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP. 

b) Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum 

batal demi hukum, yang diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) 

KUHAP. 

c) Putusan yang berisikan bahwa dakwaan jaksa/ penuntut umum 

tidak dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) 

KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kedaluwarsa, 

materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, 

perkara disebabkan telah nebis in idem, dan sebagainya. 

    Selanjutnya ”penetapan” atau ”putusan sela” secara formal 

dapat mengakhiri perkara apabila terdakwa atau penasihat hukum serta 

penuntut umum telah menerima apa yang diputuskan oleh Majelis 
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Hakim. Tetapi secara materiil perkara dapat dibuka kembali apabila 

jaksa atau penuntut umum melakukan perlawanan atau verzet yang 

dibenarkan, sehingga Pengadilan Tinggi memerintahkan Pengadilan 

Negeri melanjutkan pemeriksaan perkara yang bersangkutan (Lilik 

Mulyadi , 2007:124). 

   c.  Bentuk  Putusan 

  Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung hasil 

musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu 

yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan (M. Yahya 

Harahap, 1985: 864). Berdasar kemungkinan-kemungkinan dari hasil 

musyawarah diatas, putusan yang akan dijatuhkan pengadilan mengenai 

suatu perkara dapat berbentuk : 

1)   Putusan bebas 

    Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 ayat (1) yang berarti 

terdakwa dijatuhi putusan bebas atau  dinyatakan bebas dari tuntutan 

hukum (vrij spraak) atau ”acquittal”, yakni terdakwa dibebaskan dari 

pemidanaan. Putusan bebas ditinjau dari segi yuridis ialah putusan 

yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan : 

  a) Tidak memenuhi asas pembuktian menurut Undang-Undang secara 

negatif. Dari hasil pembuktian yang diperoleh di persidangan tidak 

cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus tidak 

diyakini oleh hakim. 

  b)  Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian. Kesalahan yang 

didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti 

saja,     hal ini bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 183 

KUHP. 
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2)   Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum 

    Putusan pengelepasan dari segala tuntutan hukum atau biasa 

disebut dengan ”onslag van recht vervolging” diatur dalam Pasal 191 

ayat (2), yang bunyinya : ”Jika pengadilan berpendapat bahwa 

perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi 

perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana maka terdakwa 

diputus lepas dari segala tuntutan hukum.” 

    Dari bunyi pasal diatas, kiranya putusan penglepasan dari 

segala tuntutan hukum didasarkan pada kriteria : 

  a)  Apa yang didakwakan kepada terdakwa memang terbukti secara 

sah dan meyakinkan. 

  b)  Tetapi sekalipun terbukti, hakim berpendapat bahwa perbuatan 

yang didakwakan tidak merupakan tindak pidana. 

3)   Putusan pemidanaan 

    Bentuk putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 yang 

berarti terdakwa dijatuhi hukuman pidana sesuai dengan ancaman 

yang ditentukan dalam pasal tindak pidana yang didakwakan kepada 

terdakwa berdasarkan pada penilaian pengadilan. 

4)   Penetapan tak berwenang mengadili 

   Kemungkinan dapat terjadi sengketa mengenai wewenang 

mengadili terhadap suatu perkara, oleh sebab itu Pasal 147 

memperingatkan agar setelah pengadilan negeri menerima surat 

pelimpahan perkara dari penuntut umum, tindakan pertama yang harus 

dilakukan ketua pengadilan negeri adalah mempelajari berkas perkara. 

Jika suatu perkara bukan merupakan kewenangan suatu pengadilan 

negeri untuk mengadili, maka untuk itu pengadilan negeri 

mengeluarkan surat ”penetapan” tidak berwenang mengadili.  
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5)   Putusan yang menyatakan dakwaan tidak dapat diterima 

   Penjatuhan putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum 

tidak dapat diterima berpedoman pada Pasal 156 ayat (1) KUHAP. 

Jika terdakwa atau penasehat hukum keberatan bahwa surat dakwaan 

harus dibatalkan, maka setelah penuntut umum diberi kesempatan 

untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkannya untuk 

selanjutnya mengambil keputusan. 

6)   Putusan yang menyatakan dakwaan batal demi hukum 

    Putusan pengadilan yang didasarkan pada Pasal 143 ayat (3) 

dan pasal 156 ayat (1) ini dapat menjatuhkan putusan yang 

menyatakan dakwaan batal demi hukum, baik karena atas permintaan 

yang diajukan terdakwa atau penasihat hukum dalam eksepei maupun 

atas wewenang hakim karena jabatannya. Alasan pokok yang dapat 

dijadikan dasar menyatakan dakwaan jaksa batal demi hukum adalah : 

                   a) Apabila dakwaan tidak merumuskan semua unsur dalih yang 

didakwakan. 

               b) Tidak memperinci secara jelas peran dan perbuatan yang dilakukan 

terdakwa dalam dakwaan. 

                c) Dakwaan kabur atau obscur libel, karena tidak dijelaskan cara 

bagaimana kejahatan dilakukan.. 

 

3.   Tinjauan Umum tentang Korupsi 

  a. Pengertian Korupsi 

  Kata korupsi berasal dari bahasa latin corruptio (Fockema Andreae: 

1951) atau corruptus (Webster Student Dictionary: 1960). Selanjutnya 

disebutkan bahwa corruptio itu berasal dari kata asal corrumpere, suatu 

kata Latin yang lebih tua. Dari bahasa Latin itulah turun ke banyak bahasa 
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Eropa seperti Inggris : Corruption, corrupt; Prancis : corruption; dan 

Belanda : corruptie. Dapat kita memberanikan diri bahwa dari bahasa 

Belanda inilah kata itu turun ke bahasa Indonesia : ”korupsi” (Andi 

Hamzah, 1982: 9). 

  Pengertian korupsi sangat bervariasi, namun secara umum korupsi 

berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan public atau 

masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu. Black’s 

Law Dictionary menyebutkan bahwa korupsi adalah 

“An act done with an intent to give some advantage inconsistent with 

official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary 

person who unlawfully and wrongfully uses his situation or character to 

procure soma benefit for himself or for another person, contrary to duty 

and the rights of others”. (Suatu perbuatan yang dilakukan dengan 

maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan 

kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-pihak lain. Perbuatan dari 

seorang pejabat atau kepercayaan yang secara  salah menggunakan 

jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk 

dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya 

dan hak-hak dari pihak-pihak lain). 

 Dokumen yang dikeluarkan oleh Transparency International yang 

bermarkas di Berlin, Jerman menyebutkan pengertian korupsi adalah 

“Corruption involves behaviour on the part of officials in the public 

sector, whether politicians or sivil servants, in which they improperly and 

unlawfully enrich themselves, or those close to theme, by the misuse of the 

public power entrusted them”. (Korupsi mencakup perilaku dari pejabat-

pajabat di sector public, apakah politkus atau pegawai negeri dimana 

mereka secara tidak benar dan secara melanggar hokum memperkaya diri 
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sendiri atau pihak lain yang dekat dengan mereka, dengan cara 

menyalahgunakan kewenangan public yang dipercayakan kepada mereka). 

 Menurut Oxford English Dictionary, pengertian korupsi 

dikategorikan dalam tiga kelompok sebagai berikut : 

1) Secara fisik; misalnya perbuatan pengrusakan atau dengan   sengaja 

menumbulkan pembusukan dengan tindakan yang tidak masuk akal 

serta menjijikkan. 

2) Moral; bersifat politis, yaitu membuat korup moral seseorang atau bisa 

berarti fakta kondisi korup, dan kemerosotan yang terjadi dalam 

masyarakat. 

3) Penyelewengan terhadap kemurnian; seperti misalnya penyelewengan 

dari norma sebuah lembaga social tertentu, adapt-istiadat dan 

seterusnya. Perbuatan ini tidak cocok atau menyimpang dari nilai 

kepatutan kelompok pergaulan. 

 Kemudian arti kata korupsi yang telah diterima dalam 

perbendaharaan kata bahasa Indonesia disimpulkan oleh Poerwadarminta 

dalam Kamus Utama Bahasa Indonesia : “Korupsi ialah perbuatan yang 

buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan 

sebagainya”. 

 Berdasarkan definisi di atas, maka secara singkat korupsi dapatlah 

ditarik suatu kesimpulan bahwa sesungguhnya korupsi itu sebagai suatu 

istilah yang sangat luas artinya. Korupsi diartikan sebagai kebusukan, 

keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, 

penyimpangan dari kesucian kata-kata atau ucapan yang menghina atau 

memfitnah” (Andi Hamzah, 1999: 267). 

 Sekarang di Indonesia jika orang berbicara mengenai korupsi, pasti 

yang dipikirkan hanya perbuatan jahat menyangkut keuangan Negara dan 
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suap. Pendekatan yang dapat dilakukan terhadap masalah korupsi 

bermacam ragamnya, dan artinya tetap sesuai walaupun kita mendekati 

masalah itu dari berbagai aspek. Pendekatan sosiologis misalnya, seperti 

halnya yang dilakukan oleh Syed Hussein Alatas dalam bukunya The 

Sociology of Corruption, akan lain artinya jika kita melakukan pendekatan 

normatif; begitu pula dengan politik ataupun ekonomi (Andi Hamzah, 

2006: 6). 

  b. Pengertian pengalihan piutang (cessie) 

 Pengalihan piutang atau cessie diatur dalam Pasal 613 ayat (1) dan 

(2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa: 

“Penyerahan piutang-piutang atas nama dan kebendaan-kebendaan tidak 
bertubuh lainnya, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau di 
bawah tangan dengan mana hak-hak atas kebendaan-kebendaan itu 
dilimpahkan kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi 
yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau 
disetujuinya secara tertulis atau diakuinya”. 
 
 Cessie merupakan pelaksanaan dari ketentuan Pasal 584 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa :  

“Hak milik atas suatu barang tidak dapat diperoleh dengan cara lain, 
melainkan dengan pemilikan, karena perlekatan, karena daluwarsa, karena 
pewarisan, baik menurut undang-undang maupun menurut surat wasiat, 
dan dengan penunjukan atau penyerahan berdasarkan suatu peristiwa 
perdata untuk memindahkan hak milik yang dilakukan oleh orang yang 
berhak untuk berbuat bebas terhadap barang itu”. 
 

Jadi jelas bahwa sebelum cessie dilaksanakan, harus terlebih dahulu 

ada suatu peristiwa perdata yang memberikan dasar bagi penyerahan 

tersebut. 
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B. Kerangka Pemikiran 

     Dalam melakukan penelitian, hendaknya terdapat kerangka berfikir yang 

sistematis dan holistik agar penelitian mendapatkan hasil yang optimal dan sesuai 

dengan apa yang telah direncanakan sebelumnya. 

    BLBI merupakan fasilitas dari Bank Indonesia untuk menjaga kestabilan 

sistim pembayaran dan sektor perbankan agar jangan terganggu karena ketidak 

seimbangan (mismatch) antara penerimaan dan penarikan dana pada bank-bank, 

baik jangka pendek maupun panjang. Komponen terbesar dari BLBI adalah 

bantuan likuiditas Bank Indonesia yang diberikan kepada bank-bank yang 

menghadapi masalah penarikan dana pada bank-bank oleh nasabah secara besar-

besaran dan bersamaan, berkaitan dengan krisis yang melanda perekonomian 

nasional. Bantuan likuiditas yang dipertanyakan proses penyaluran dan 

pemanfaatannya serta dipersoalkan pembebanan pembiayaanya ini telah menjadi 

masalah yang banyak dipergunjingkan di masyarakat. 

    Salah satunya adalah perkara korupsi pengalihan piutang (cessie) antara 

Bank Bali dengan BDNI yang lebih terkenal dengan sebutan kasus “Skandal 

Bank Bali”. Kasus ini diperiksa oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena 

secara langsung dan atau tidak langsung perkara ini sangat merugikan negara. 

Mengingat perkara ini adalah perkara luar biasa, untuk mencegah dan menindak 

terhadap gangguan baik berupa ancaman atau hambatan dalam proses peradilan, 

perlu adanya sarana perundang-undangan yang memadai sehingga hakim dapat 

membuat putusan yang terbaik dan menjadi sentral penentu keadilan (Andi 

Hamzah dan Bambang Waluyo). 

    Putusan hakim merupakan mahkota dan puncak dari perkara pidana, oleh 

karena itu dalam membuat putusan hakim harus barhati-hati dan menghindari 

sedikit mungkin ketidakcermatan sampai dengan kecakapan teknik membuatnya. 

Kemudian agar putusan tersebut mumpuni maka selain dalam diri hakim 
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hendaknya dimiliki sikap demikian, juga harus didukung penguasaan ilmu dari 

segi teoritik dan praktek (Lilik Mulyadi, 2007 : 134). 

    Bentuk putusan yang akan dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil 

musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu yang 

terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pelaksanaan putusan 

pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh jaksa. Pengawasan pelaksanaan 

putusan pengadilan dilakukan oleh ketua pengadilan yang bersangkutan 

berdasarkan Undang-Undang dan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai 

kemanusiaan dan keadilan. 

    Dalam proses persidangan, terdakwa dan penuntut umum dapat 

menggunakan haknya untuk tidak menerima putusan pengadilan dengan 

mengajukan upaya hukum yang berupa perlawanan, banding, kasasi, atau hak 

terpidana untuk ajukan permohonan peninjauan kembali dalam hal serta menurut 

cara yang diatur dalam undang-undang (Lilik Mulyadi,  2007 : 207). 

                     Untuk lebih jelasnya, dapat digambarkan dengan diagram sebagai berikut : 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Dasar Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam Menjatuhkan 

Putusan Berupa Dilepas dari Segala Tuntutan Hukum dalam Perkara Korupsi BLBI 

Pengalihan Piutang (Cessie) antara Bank Bali dan BDNI 

      Pada bab ini peneliti akan menyajikan data yang diperoleh selama melakukan 

penelitian, data tersebut diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisa kasus yang 

telah menjadi berkas perkara. Berkas perkara disini yang dipelajari adalah berkas 

perkara yang telah diputus pada pengadilan tingkat pertama, yaitu Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan. Kasus atau berkas perkara tersebut diperoleh dengan cara 

pengambilan data dari dokumen putusan perkara yang tercatat di Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan. 

     Adapun kasus tersebut di atas dapat didefinisikan sebagai berikut, yaitu 

putusan perkara Pengadilan Negeri Nomor : 156/PID.B/2000/PN.JAK.SEL disertai 

dengan putusan perkara Mahkamah Agung Nomor : 1688 K/PID/2000 dalam perkara 

korupsi dengan terdakwa Djoko S. Tjandra alias Joker. Untuk mengetahui lebih rinci 

dan mendalam tentang berkas perkara tersebut, maka berikut ini peneliti akan 

menguraikan hasil penelitian yang telah diperoleh.  

           1.  Identitas Terdakwa 

 Nama   :  Joko Soegiarto Tjandra 

 Tempat lahir   :  Sanggau, Kalimantan Barat 

 Tanggal lahir  :  27 Agustus 1950 

 Jenis kelamin  :  Laki-laki 

 Kebangsaan   :  Indonesia 

                                Tempat tinggal          : Jl. Simprug Blok I Kav 89 Rt 03/08 Grorol Selatan,     

Jakarta Selatan 
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  Agama                       :  Islam 

 Pekerjaan   :  Direktur PT. Era Giat Prima 

 

 2.  Kasus Posisi 

a. Untuk mengatasi kepercayaan terhadap perbankan akibat likuidasi 

beberapa bank pada tahun 1997. Pemerintah pada tanggal 26 Januari 1998 

mengeluarkan jaminan atas kewajiban pembayaran bank umum yang 

didirikan berdasarkan hukum Indonesia melalui Keputusan Presiden 

(Keppres) No.26/1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Pembayaran 

Bank Umum. 

b. Sebagai tindak lanjut Keppres No.26/1998 tanggal 28 Januari 1998 

Menteri Keuangan. mengeluarkan Surat Keputusan No.26/KMK 107/1998, 

kemudian juga ditindak lanjuti oleh Pemerintah dengan keluarnya Surat 

Keputusan Bersama (SKB I) antara BPPN dengan Bank Indonesia No. 

I/BPPN/1998 dan Bank Indonesia No.30/270/KEP/DIR yang berisi 

petunjuk pelaksanaan. 

c. Adanya SKB BPPN dan BI tersebut, Bank Bali (BB) tanggal 18 Maret 

1998 mengirimkan surat kepada Bank Dagang Nasional Indonesia ( BDNI) 

meminta konfirmasi terhadap hutang–hutang yang sudah jatuh tempo 

antara tanggal 2 Maret hingga 16 Maret 1998, kemudian BDNI pada 

tanggal 19 Maret 1998 mengkonfirmasi terhadap hutang –hutang tersebut 

dan pendaftarannya. BB terus melakukan penagihan kepada BDNI tetapi 

selalu dijawab oleh BDNI ( baik itu manajemen lama maupun baru ), 

bahwa penyelesaian transaksi yang dilakukan sebelum 6 April 1998 harus 

menuggu petunjuk BPPN. 

d. BB pada tanggal 1 Juni 1998 meminta agar manajemen BDNI segera 

melapor dan mengajukan klaim kepada BPPN terhadap 2 transaksi SWAP 
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yang akan jatuh tempo masing–masing tanggal 5 dan 12 Juni 1998, 

kemudian tanggal 9 Juli 1998 dijawab oleh BDNI bahwa atas klaim atas 

kewajiban BDNI ke BB telah diajukan ke BPPN. 

e. Tanggal 21 Oktober 1998 BB mengirimkan surat kepada BPPN perihal 

tidak terbayarnya tagihan piutang di BDNI dan BUN ( Bank Umum 

Nasional ) yang timbul dari transaksi Money Market dan SWAP dan 

pembelian Promissory Note (P/N) ,dan juga BB meminta BPPN membantu 

penyelesaian permasalahan tersebut. ( Tagihan BB pada BDNI sebelum 

bunga Rp. 428.254.750.000. dan USD 45.000.000. dan pada BUN senilai 

Rp. 200 Milyar). Tidak terbayarnya tagihan tersebut pada skim penjamin 

SKB BI-BPPN karena ditolak BPPN akibat dari keterlambatan dan 

kelalaian BDNI dalam mendaftarkan ke BPPN, BB mengharapkan agar 

tidak dilakukannya syarat administrasi sesuai ketentuan SKB oleh Bank 

Debitur ( BBO yaitu BDNI dan BUN ) tidak menghapuskan hak dari Bank 

Kreditur untuk melakukan klaim atas transaksi tersebut dalam rangka 

penjaminan pemerintah. 

f. BI dalam suratnya tanggal 27 Oktober 1998 kepada Tim Pemberesan 

BDNI yang isinya antara lain menyampaikan penolakan untuk memproses 

lebih lanjut klaim BB dengan alasan : 

                 -  Beberapa klaim tidak/ belum didaftar dan terlambat mengajukan klaim. 

                 -  Satu klaim tidak terdaftar. 

                 - Satu klaim ditolak karena tidak termasuk dalam jenis kewajiban yang 

dijamin (transaksi Forward–sell) dengan nilai nominal 

Rp.1.131.250.000. 

g. BB pada tanggal 23 Desember 1998 kembali mengirim surat kepada 

BPPN perihal tidak terbayarnya tagihan piutang pada BDNI dan BUN, 

dan meminta pemecahan masalah atas transaksi BB dengan bank- bank 

yang manajemennya diambil alih oleh BPPN/BI. 
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h. Tanggal 11 Januari 1999 dibuat perjanjian pengalihan (cessie) tagihan 

piutang antara BB (Rudy Ramli selaku Direktur Utama dan Rusli Suryadi 

selaku Direktur) dengan PT Era Giat Prima (PT EGP) Joko S Tjandra 

selaku Direktur, mengenai tagihan piutang BB kepada BUN dengan nilai 

pokok seluruhnya sebesar Rp.798.091.770.000. 

i. Tanggal 12 Januari 1999 , Wakil Ketua BPPN, Pande Lubis, mengirim 

surat jawaban atas surat BB tanggal 23 Desember 1998 kepada Firman 

Soetjahja (Wakil Dirut BB) menerangkan bahwa BPPN sedang 

mengumpulkan dan mempelajari data mengenai transaksi –transaksi BB 

untuk mencari pemecahan masalah. 

j. Tanggal 8 Februari 1999 diadakan rapat untuk melakukan pembahasan 

mengenai hasil pelaksanaan penjaminan BB, rapat dihadiri wakil-wakil 

dari BI (Dragono Lisan,cs) BPPN (Hendro Santoso,cs) dan BB (Hendri 

Kurniawan cs) seluruhnya berjumlah 19 orang. Kesimpulan rapat yang 

dituangkan dalam risalah rapat /pertemuan, antara lain BPPN /BI akan 

melakukan pembayaran atas klaim BB sepanjang klaim tersebut telah 

memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam SKB. 

k. BPPN melalui surat tanggal 18 Februari 1999 meminta bantuan BI untuk 

melakukan verifikasi terhadap tagihan BB keepada BDNI dan BUN dari 

segi kewajaran dan kebenaran,atas permintaan tersebut BI tanggal 22 

Maret 1999 telah melakukan verifikasi tehadap tagihan –tagihan BB pada 

BDNI dan BUN dari segi kewajaran dan dan kebenarannya dengan hasil : 

- Tidak ditemukan indikasi ketidak benaran dan ketidak  wajaran transaksi 

SWAP, Forward dan LC antara BB dan BDNI. 

- Transaksi pembelian promes yang diendors BUN belum sesuai dengan 

prinsip praktek perbankan yang berhati-hati. 
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l. Tanggal 29 Maret 1999 , PT.EGP (dalam hal ini diwakili Setya Novanto 

selaku Direktur Utama) dalam kaitannya dengan cessie aquo, memberikan 

kuasa pada BB untuk menagih piutang pada BDNI sebesar 

Rp.1.277.543.706.583. dan pada BUN Rp.342.919.234.904. dan 

mengkreditkan jumlah tagihan tersebut kedalam Rekening PT EGP di BB 

Cabang Sudirman. 

m. Tanggal 1 April 1999 BB mengirim surat pada BPPN memberitahukan 

angka tagihan piutang yang disampaikan dalam surat tgl 21 Oktober 1998 

adalah keliru, dan diralat menjadi sebagai berikut ; 

- BDNI sebesar Rp.436.717.230.723 dan USD 45.000.000 sedangkan 

berikut bunganya, tagihan diperhitungkan menjadi 

Rp.1.277.543.706.583. 

- BUN pokok sebesar Rp. 204.277.777.778 dan berikut bunga sebesar 

Rp.342.919.234.904. 

n. Ketua BPPN Glen Yusuf mengirimkan nota dinas BPPN kepada Menteri 

Keuangan perihal rekomendasi atas klaim BB pada BDNI. 

o. Tanggal 14 Mei 1999 Pemerintah merevisi SKB I BI –BPPN dengan 

menetapkan SKB II dari BI No. 32/46/KEP/DIR dan BPPN No. 

181/BPPN/0599 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Penjaminan. 

p. Tanggal 31 Mei 1999 Menteri Keuangan mengirim surat kepada Gubernur 

BI meminta agar BI membuka rekening No.502.000.002 dengan nama 

“Bendaharawan Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka Penjaminan“ 

,dalam rangka realisasi pembayaran terhadap kewajiban bank dengan 

memberikan otorisasi pendebetan rekening tersebut kepada BPPN dan BI. 

q. Tanggal 1 Juni 1999 BPPN mengirim surat pada BI untuk mentransfer 

uang pada BB sebesar Rp. 904.642.428.369. 
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r. Tanggal 9 Juni 1999 , BB telah menerima pembayaran dari BPPN atas 

tagihan BDNI berikut bunganya sebesar Rp. 904.642.428.369. 

s. Tanggal 20 Juli 1999 Kasus Bank Bali terkuak, Standard Chartered tak 

jadi masuk 

t. karena ada penjualan asset oleh pemilik lama dan ada uang keluar Rp. 

56,7 milyar. 

u. Tanggal 22 Juli 1999 BB masuk dalam program penyehatan BI ,dan 

Tanggal 23 Juli 1999 BB di take over oleh BPPN menjadi BTO. 

v. Tanggal 19 Agustus 1999 Gubernur BI menyatakan semua dana yang 

berasal dari 

w. tarnsaksi cessie BB senilai Rp. 546 milyar telah masuk ke rekening 

escrow account Bank Bali di BI. 

 

3. Dakwaan 

  Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra diajukan ke persidangan Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan dengan dakwaan melanggar :  

 a.   Primair 

Pasal 1 ayat ( 1 ) sub a jo Pasal 28 jo Pasal 34 c Undang Undang Nomor 3 

Tahun 1971 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat ( 

1 ) ke – 1 jo Pasal 64 ayat ( 1 ) jo Pasal 1 ayat ( 2 ) Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana.  

  b.   Subsidair 

Pasal 1 ayat ( 1 ) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 Undang Undang Nomor 3 

Tahun 1971 jo Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat ( 

1 ) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1 ) jo Pasal 1 ayat ( 2 ) Kitab Undang Undang 

Hukum Pidana.  
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  c.   Lebih Subsidair 

Pasal 1 ayat ( 2 ) jo Pasal 1 ayat ( 1 ) sub b jo Pasal 28 jo Pasal 34 c 

Undang Undang Nomor 3 Tahun 1971 jo Undang Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Pasal 55 ayat ( 1 ) ke –1 jo Pasal 64 ayat ( 1 ) jo Pasal 1 

ayat ( 2 ) Kitab Undang Undang Hukum Pidana.  

  d.   Lebih Lebih Subsidair lagi;  

Pasal 480 ke – 1 pasal 55 ayat ( 1 ) ke – 1 Kitab Undang Undang Hukum 

Pidana.  

 

 4. Tuntutan 

 Agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini menyatakan JOKO 

SOEGIARTO TJANDRA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana kejahatan : “Turut serta melakukan tindak pidana 

korupsi dan berturut-turut sebagai perbuatan berlanjut”. Sebagaimana diatur 

dan diancam pidana dalam pasal 1 ayat (1) sub a Jo pasal 28 Jo pasal 34 c 

Undang-undang Nomor 3 tahun 1971 Jo Undang-Undang Nomor 31 tahun 

1999 Jo Pasal 55ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 ayat (1) Jo Pasal 1 ayat (2) KUHP 

dan untuk kesalahannya tersebut mohon agar JOKO SOEGIARTO 

TJANDRA dijatuhi : 

a. Pidana penjara selama1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan ketentuan 

bahwa pidana tersebut akan dikurangi selama terdakwa berada dalam 

tahanan sementara. 

b. Pidana denda sebesar Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) subsidair 

6 (enam) bulan kurungan. 

c. Merampas untuk negara barang bukti berupa dana sebesar 

Rp.546.468.544.738,-  (lima ratus empat puluh enam milyar empat ratus 

enam puluh delapan juta lima ratus empat puluh empat ribu tujuh ratus 

tiga puluh delapan rupiah). 
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d. Sedangkan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana tersebut dalam 

daftar barang bukti digunakan untuk perkara lain. 

e. Mohon agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 7 500,- (tujuh 

ribu lima ratus rupiah). 

 

5. Pertimbangan Majelis Hakim 

 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan setelah melakukan 

pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa, menjatuhkan putusan dengan 

pertimbangan hukum antara lain sebagai berikut : 

  a.   Unsur Melawan Hukum  

 1)  Transaksi yang dilakukan antara PT Bank Bali Tbk dengan PT. BDNI 

sebelum dinyatakan BBO 

  Transaksi SWAP dan Money Market antara BB dengan BDNI 

sebanyak 10 kali transaksi senlai Rp.598.092.230.723. Transaksi 

tersebut tidak pernah mendapat tegoran dari BI dan tidak 

ditemukannya adanya petunjuk apapun tentang adanya unsur dwang ( 

kekhilafan ), dwaling ( paksaan ) dan ataupun bedrog (penipuan), di 

pihak lain tidak ditemukan adanya pelanggaran asas kepatutann 

Money Market, kehati-hatian dan ketelitian. Dengan demikian 

transaksi SWAP dan yang dilakukan sesuai Pasal 1320 KUHPerdata, 

dan mengikat berlaku sebagai UU ( Ps.1338 ).  

2) Program Penjaminan Pemerintah RI terhadap Kewajiban Pembayaran 

Bank Umum 

  Inisiatif perubahan SKB I menjadi SKB II berasal dari BPPN, 

Departemen Keuangan, BI mengingat desakan dari IMF, World Bank, 

ADB dan Perbanas serta bank-bank Kreditur untuk memperlancar 
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proses rekapitulasi, bukan kepentingan semata-mata BB dan tidak ada 

andil sedikitpun dari Terdakwa. Pembayaran dilakukan karena Surat 

BPPN No. PB .380 /BPPN /06.99 tanggal 1 Juni 1999 yang di tujukan 

pada Gubernur BI, agar dilakukan pendebetan rekening 502000002 

pada BI atas nama Bendahara Umum Negara, untuk obligasi dalam 

rangka penjaminan sebesar Rp.904.642.128.369. untuk kredit BB di 

BI Nomor Rek.523013000. 

  3) Perjanjian Pengalihan / Cessie Tagihan No. 002/P.EGP/1/1999 tanggal 

11 Januari 1999 antara PT.EGP dengan PT Bank Bali 

Perjanjian Cessie No.002/P. EGP/1/1999 tanggal 11 Januari 1999 

tidak melanggar Pasal 1320 KUHPerdata : 

a) Para pihak dalam perjanjian cessie tidak pernah merasa adanya 

dwang (kekhilafan), dwaling (paksaan) atau bedrog (penipuan). 

b) Perjanjian dibuat oleh pihak bekwam (cakap) untuk membuat 

perikatan, karena tidak dibawah pengampuan (kuratele). 

c) Obyek perjanjian cessie adalah hak tagihan BB terhadap BDNI 

yang tidak dibebani hak apapun sejumlah tagihan pokok 

Rp.798.091.770.000.  

d) Perjanjian cessie berikut instrumennya adalah tidak dilarang oleh 

Undang-Undang atau berlawanan dengan kesusilaan atau 

ketertiban umum. 

Perjanjian Cessie No. 002/P.EGP/1/1999 tanggal 11 Januari 1999 

telah memenuhi : 

a) Adanya rechts title yang sah peristiwa perdata yang sah.  

Bahwa hubungan obligatoir yang menimbulkan kewajiban adalah 

BB mempunyai kewajiban mengalihkan hak tagihannya, dan PT 

EGP mempunyai kewajiban menyerahkan sejumlah surat-surat 
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berharga yang diterbitkan Bank Pemerintah dan BUMN, senilai 

/sejumlah hak tagihan BB terhadap BDNI. Hak tagihan BB didapat 

dan berasal dari hubungan hukum yang sah.  

b) Adanya kewenangan mengambil tindakan (beschiking).  

Karena pemilik tagihan yang sah adalah BB, maka BB mempunyai 

kewenangan untuk mengalihkan hak tagihan kepada PT EGP pada 

tanggal 11 Agustus 1999. 

c) Adanya pemberitahuan kepada Debitur (cessus).  

Pengalihan hak tagihan kepada PT EGP oleh cedent telah 

diberitahukan pada debitur (cessus) masing –masing Surat 

No.DIR/99006/DN/UM s/d No. DIR /99015/DN/UM tanggal 11 

Januari 1999.  

d) Adanya acta cessie, merupakan perjanjian pengalihan tagihan 

No.002/P.EGP/1-99 adalah merupakan akta dibawah tangan.  

Bahwa sebelum batas akhir penyerahan surat –surat berharga PT EGP 

pada BB tanggal 11 Juni 1999 , BB pada tanggal 1 Juni 1999 tagihan 

BB telah dibayar oleh Pemerintah (in casu BPPN) sejumlah Rp. 

904.642.428.369. dengan cara pendebetan rekening No.502000002 

pada BI tersebut atas nama Bendahara Umum Negara untuk obligasi 

dalam rangka penjaminan untuk kredit Rekening Bank Bali di BI 

nomor rek.523013000.  

Bahwa karena sampai tanggal 9 Juni 1999 PT EGP belum 

menyerahkan surat–surat berharga, maka dibuat perjanjian 

penyelesaian No.007/BB/CL/VI/99 ,yang isinya kesepakatan nilai 

surat berharga yang belum diserahkan ditetapkan dari nilai nominal 

pokok, sehingga yang menjadi hak BB adalah Rp. 358 milyar, 
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sedangkan yang hak PT. EGP sejumlah Rp.546.466.116.369.  

Mengingat karena baik cessionaris maupun ceedent tidak merasa 

dirugikan dan tidak mengajukan pembatalan cessie ke Pengadilan 

Negeri baik dengan alasan wanprestasi maupun onrechtmatigedaad. 

Maka menurut Pasal 1338 KUHPerdata, perjanjian cessie berikut 

instrumennya mengikat dan berlaku sebagai Undang-Undang (pacta 

sunt servanda ) bagi BB dan PT EGP.  

Bahwa, karena pelaksanaan perjanjian cessie dilakukan sesudah dana 

tagihan pada BDNI diterima oleh BB, disatu pihak dan dipihak lain 

dana tersebut adalah sah milik BB dan bebas menggunakan, maka 

kewajiban cedent BB menyerahkan tagihan kepada cessionaries 

sejumlah Rp 546 M ,adalah merupakan masalah cedent dan 

cessionaries sendiri, sehingga tidak ada nilai–nilai keadilan 

masyarakat yang dilanggar, dan tidak pula adanya unsur kepatutan ( 

fatsoen ) yang dilanggar. 

   4)  Peran Terdakwa dalam proses pencairan tagihan BB pada BDNI.  

a) Pertemuan tanggal 8 dan 11 Februari 1999 BPPN, BI dan BB tidak 

dipengaruhi dan atas inisiatif  Terdakwa.  

b) Tidak pernah ada pertemuan tanggal 11 Februari 1999 di Hotel 

Mulia.  

c) Kesaksian Marimutu Sinivasan menyatakan pertemuan awal Mei 

1999, saat itu saksi Tanri Abeng mengatakan bahwa masalah 

tagihan BB semuanya sudah diatur dan Tanri Abeng mendapat 

komisi Rp.200 milyar adalah merupakan berdiri sendiri ( unus 

testis nullus testis ).  

d) Pelaksanaan verifikasi on site yang dilakukan tanggal 19 – 23 

Februari 1999 terhadap BB dan BDNI ( BBO ) adalah atas 
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permintaan BPPN pada BI, tidak ada petunjuk atas permohonan 

Terdakwa.  

e) Tidak ditemukan fakta, cara bagaimana Terdakwa melakukan 

upaya –upaya untuk mempercepat proses pencairan dana tagihan 

BB.  

f) Dana sejumlah Rp.546 milyar yang berada di Escrow Account PT 

EGP di BB dengan A/C No. 0999045197 bukanlah fee, komisi 

atau hadiah bagi Terdakwa, andaikata benar quad non itupun 

terserah dari BB penggunaannya terserah kepada pemiliknya. 

b. Unsur Meperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Badan.  

Dana sebesar Rp. 546 milyar tersebut dipindahkan kepada;  

1) PT Ungaran Sari Garmen sebesar Rp. 112 Milyar  

2) Arung Gauk Jarre sebesar Rp.47,3 M  

3) PT Gelora Rian Abadi sebesar Rp.25,4 M  

4) Ir. Alvert Buntara sebesar Rp.10 M  

5) Setya Novanto sebesar Rp. 2 M  

6) Sisanya digunakan Terdakwa 

7) Seluruh dana Rp.546 M ditarik kembali masuk dalam escrow account. 

Berdasarkan kenyataan tersebut PT EGP sebagai badan hukum privat, 

asset atas kekayaannya bertambah Rp 546 milyar dari asset kekayaan yang 

semula dimiliki. 

 c.. Unsur yang secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan 

negara dan atau perekonomian negara atau diketahui atau patut disangka 

olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara.  
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Benar negara telah mengeluarkan dana sebesar Rp.904.462.428.369. 

untuk mencairkan tagihan BB pada BDNI tanggal 1 Juni 1999. Namun 

sesuai dengan keterangan para saksi dari BI, uang tersebut sah milik BB, 

sehingga BB bebas untuk menggunakannya. Disamping itu karena dana 

talangan tersebut dikompensasikan dengan asset BDNI (BBO) yang 

dikuasai oleh BPPN sejumlah Rp.28,5 Trilyun, sehingga secara materiil 

negara tidak dirugikan.  

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan surat dakwaan 

Terdakwa, uraian fakta yang diredusir dalam dakwaan primair, subsidair, 

lebih subsidair, lebih-lebih subsidair lagi adalah sama, sedangkan 

dakwaan primair telah terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan 

tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran,maka dakwaan 

subsidair, lebih subsidair, lebih – lebih subsidair lagi, tidak perlu 

dibuktikan lagi, karena berdasarkan fakta yang sama atas perbuatan 

Terdakwa sebagaimana dalam dakwaan primair. 

Berdasarkan pertimbangan unsur–unsur delik tersebut diatas, 

Pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa 

didakwaan primair terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindak pidana melainkan termasuk perkara perdata, maka terdakwa harus 

dilepas dari segala tuntutan hukum dan karena tidak adanya sifat melawan 

hukum ( wederechtelijke heid ) atas perbuatannya. 

Menimbang, bahwa dalam hubungannya dengan surat dakwaan 

Terdakwa, uraian fakta yang diredusir dalam dakwaan primair, subsidair, 

lebih subsidair, lebih-lebih subsidair lagi adalah sama, sedangkan 

dakwaan primair telah terbukti,tetapi perbuatan itu tidak merupakan tindak 

pidana baik kejahatan maupun pelanggaran,maka dakwaan subsidair, lebih 

subsidair, lebih – lebih subsidair lagi, tidak perlu dibuktikan lagi, karena 
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berdasarkan fakta yang sama atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam 

dakwaan primair. 

Pengadilan Negeri berpendapat perbuatan yang didakwakan pada 

Terdakwa didakwaan primair terbukti, tetapi perbuatan itu tidak 

merupakan suatu tindak pidana melainkan termasuk perkara perdata, maka 

terdakwa harus dilepas dari segala tuntutan hukum dan karena tidak 

adanya sifat melawan hukum (wederechtelijke heid ) atas perbuatannya. 

 

6. Amar Putusan 

 Setelah melalui jalannya persidangan, Majelis Hakim tingkat pertama 

(Pengadilan Negeri Jakarta Selatan) yang memeriksa perkara menjatuhkan 

Putusan (Putusan No.156/PID.B/2000/PN.JAK-SEL) dengan Amar Putusan 

sebagai berikut : 

a. Menyatakan perbuatan Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra tersebut di atas 

sebagaimana dalam Dakwaan Primair terbukti, tetapi perbuatan itu 

merupakan perbuatan pidana; 

b. Menyatakan Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra dilepas dari segala tuntutan 

hukum; 

c. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat 

serta martabatnya; 

d. Membebankan biaya perkara kepada negara; 

e. Memerintahkan barang bukti berupa dana yang ada dalam escrow account 

Bank Bali No. 0999.045197 sejumlah Rp. 546.466.116.369,- 

dikembalikan kepada PT. Era Giat Prima, sedangkan barang bukti berupa 

dana yang ada pada BNI 46 Rasuna Said Jakarta Selatan sejumlah Rp. 

28.756.160, dikembalikan kepada Terdakwa Joko Soegiarto Tjandra; 
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f. Menyatakan barang bukti berupa surat-surat sebagaimana dalam daftar 

barang bukti digunakan dalam perkara lain. 

Dikarenakan putusan dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah 

lepas dari segala tuntutan hukum, maka terhadapnya Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan permohonan kasasi. 

 

7. Pembahasan 

 Hukum pidana dibagi menjadi hukum pidana material yang lebih 

dikenal dengan hukum pidana dan hukum pidana formal atau disebut dengan 

hukum acara pidana. Hukum acara pidana mempelajari tentang himpunan 

peraturan-peraturan hukum yang jika terjadi pelanggaran pidana, negara 

melalui alat-alatnya melakukan tahap-tahap sebagai berikut: 

a. Mencari kebenaran tentang terjadinya pelanggaran hukum pidana tersebut. 

b. Menyidik siapa pelaku perbuatan tersebut (mencari tersangka). 

c. Menangkap pelaku dan jika perlu dilakukan penahanan. 

d. Mencari bahan-bahan bukti untuk mengajukan terdakwa ke muka 

persidangan. 

e. Mengambil keputusan. 

f. Upaya hukum untuk melawan putusan hakim tersebut. 

g. Melaksanakan putusan hakim. 

(Andi Hamzah, 1982 : 2).  

 Setiap pelimpahan berkas perkara ke Pengadilan, mengharuskan 

penuntut umum melimpahi berkas perkara dengan surat dakwaan. Fungsi 

utama surat dakwaan dalam pemeriksaan perkara di sidang Pengadilan adalah 

“menjadi titik tolak landasan pemeriksaan perkara”. Pemeriksaan perkara di 

sidang Pengadilan mesti didasarkan dari isi surat dakwaan. Atas landasan 
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surat dakwaan inilah Ketua sidang memimpin dan mengarahkan jalannya 

seluruh pemeriksaan baik yang menyangkut pemeriksaan alat bukti maupun 

yang berkenaan dengan barang bukti. Agar Ketua sidang dapat menguasai 

jalannya pemeriksaan yang sesuai dengan surat dakwaan, harus lebih dahulu 

memahami secara tepat segala sesuatu unsur-unsur konstitutif yang 

terkandung dalam pasal tindak pidana yang didakwakan, serta terampil 

mengartikan dan menafsirkan pasal tindak pidana yang bersangkutan. Oleh 

karena itu, sebelum Hakim memulai pemeriksaan perkara di sidang 

Pengadilan, lebih dahulu memahami secara mantap semua unsur tindak 

pidana yang didakwakan. 

 Keputusan hakim harus berdasar pada surat pelimpahan perkara yang 

memuat dakwaan atas kesalahan terdakwa dan berdasarkan hasil pemeriksaan 

persidangan dalam ruang lingkup surat dakwaan tersebut. Tirtaamidjaja dalam 

hal ini menyatakan : 

“Hakim pada mengambil putusannya itu mula-mula akan meninjau perkara itu 
dari sudut formal. Jika hasilnya sedemikian sifatnya, sehingga perkara itu 
harus dipandang selesai karena pertimbangan-pertimbangan formal maka 
tidaklah perlu bagi penyelidikan seterusnya dari sudut material dari perkara 
itu”. 
 
 Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam 

sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan, bebas, atau lepas 

dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam 

Undang –Undang ini (Pasal 1 butir 11 KUHAP). 

 Pasal 182 ayat (4) KUHAP menyatakan bahwa pengambilan 

keputusan harus didasarkan pada permufakatan yang bulat, kecuali setelah 

diusahakan dengan sungguh-sungguh tidak dapat tercapai. Maka dapat 

ditempuh melalui 2 cara, yaitu : 
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a. Putusan diambil dengan suara yang terbanyak. 

b. Jika tidak diperoleh suara terbanyak, maka diambillah pendapat hakim 

yang menguntungkan terdakwa. 

  Bentuk putusan yang dijatuhkan pengadilan tergantung dari hasil 

musyawarah yang bertitik tolak dari surat dakwaan dengan segala sesuatu 

yang terbukti dalam pemeriksaan di sidang pengadilan, dapat berbentuk 

sebagai berikut  

a. Pemidanaan atau penjatuhan pidana 

Menurut Pasal 193 ayat (1) KUHAP, pemidanaan dilakukan jika 

pengadilan berpendapat bahwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan 

kesalahan terdakwa. 

b. Putusan bebas 

Putusan bebas berarti terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan 

bebas dari tuntutan hukum (vrij spraak) atau acquittal.  

c. Putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum 

Putusan ini diatur dalam Pasal 191 ayat (2), yang berbunyi : “Jika 

pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada 

terdakwa terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak 

pidana maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum”. 

 Hal yang melandasi putusan pelepasan terletak pada kenyataan apa 

yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah baik dinilai dari 

segi pembuktian yang diatur Pasal 183 KUHAP, akan tetapi perbuatan yang 

terbukti itu “tidak merupakan tindak pidana” dan yang telah terbukti tersebut 

bukan merupakan tindak pidana, tetapi termasuk ruang lingkup hukum 

perdata atau hukum adat. Adapun bunyi dari Pasal 183 KUHAP adalah : 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia peroleh keyakinan 
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bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya”. 

 Pada Pasal 199 ayat (1) huruf b KUHAP menyatakan bahwa : 

“terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan 

menyebutkan alasan dan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi 

dasar putusan”. 

 Setelah putusan dibacakan oleh hakim, terpidana atau penuntut umum 

berhak untuk mengajukan upaya hukum apabila tidak menerima putusan 

tersebut yang dikarenakan tidak merasa puas terhadap putusan ini. Pasal 1 

butir 12 KUHAP menentukan : “Upaya hukum adalah hak terdakwa atau 

penuntut umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa 

perlawanan atau banding atau kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan 

permohonan peninjauan kembali dalam hal serta cara yang diatur dalam 

Undang-Undang”. Upaya hukum ini dapat berupa upaya hukum biasa dan 

upaya hukum luar biasa seperti yang telah dijelaskan dalam pembahasan 

sebelumnya. 

 Terdakwa atau penuntut umum berhak untuk minta banding terhadap 

putusan pengadilan tingkat pertama, kecuali terhadap putusan bebas, lepas 

dari segala tuntutan yang menyangkut masalah kurang tepatnya penerapan 

hukum dan putusan pengadilan dalam acara cepat. Dari bunyi pasal tersebut, 

putusan yang tidak dapat dimintakan banding adalah : 

a. Putusan bebas atau vrijspraak (acquitted) 

Mengenai putusan bebas sudah dibahas pada saat membahas bentuk-

bentuk putusan pengadilan. Putusan bebas dijelaskan dalam Pasal 191 ayat 

(1), apabila kesalahan terdakwa sesuai dengan perbuatan yang didakwakan 

kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. 
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b. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum atau onslag van rechts 

vervolging 

Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum diatur dalam Pasal 

191 ayat (2), yakni apabila pengadilan berpendapat apa yang didakwakan 

terhadap terdakwa memang terbukti, akan tetapi perbuatan yang 

didakwakan tidak merupakan perbuatan tindak pidana. 

c. Putusan acara cepat 

Terhadap putusan acara cepat, baik perkara yang diperiksa dengan acara 

tindak pidana ringan maupun acara pelanggaran lalu lintas jalan tidak 

dapat dimintakan banding kecuali apabila putusan itu berupa pidana 

perampasan kemerdekaan. 

 Masalah putusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak serumit 

permasalahan putusan bebas yang sampai menimbulkan persoalan contra 

legem atau bertentangan dengan bunyi Undang-Undang yang diatur dalam 

Pasal 67 dan Pasal 244 KUHAP, yang secara tegas mengatakan bahwa 

putusan bebas tidak dapat dimintakan kasasi. 

 Berdasarkan penjelasan Pasal 67, putusan lepas dari segala tuntutan 

hukum mutlak “tidak dapat” diminta banding seperti halnya putusan bebas. 

Hanya redaksi yang menyangkut hal ini sungguh mengacaukan, yang 

berbunyi : putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang menyangkut 

masalah “kurang tepatnya” penerapan hukum tidak dapat dimintakan banding. 

Kekacauan ini diluruskan dengan buku Pedoman Pelaksanaan KUHAP yang 

diterbitkan oleh Departemen Kehakiman halaman 160-161, yang menjelaskan 

bahwa pada hakekatnya ketentuan tersebut di atas mengandung asas bahwa 

terhadap putusan lepas dari segala tuntutan hukum (menurut Pasal 191 ayat 

(2) tanpa keterangan tambahan kata lain) dapat dimintakan banding, dan 

memang demikianlah yang sekarang ini berlaku menurut HIR (RIB). 
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 Agar tidak menimbulkan kerugian dan penafsiran yang simpang siur, 

dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa baik terhadap putusan lepas 

dari segala tuntutan hukum yang tepat dan murni penerapan hukumnya 

maupun yang salah dan kurang tepat penerapan hukumnya, tidak dapat 

diajukan permintaan banding. Lain halnya dengan permohonan kasasi, yang 

mempunyai penjelasan yang bertolak belakang antara kedua landasannya 

(Pasal 67 dan Pasal 244). 

 Pasal 67 tidak memperkenankan putusan lepas dari segala tuntutan 

hukum untuk diminta banding, tetapi Pasal 244 memperkenankan putusan 

lepas untuk diminta kasasi. Berarti secara yuridis, permintaan kasasi terhadap 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum merupakan upaya hukum biasa yang 

dibenarkan oleh Undang-Undang. Sekalipun putusan lepas dari segala 

tuntutan hukum  tidak dapat dikoreksi pada peradilan tingkat banding, namun 

secara formal perbaikan atas putusan tersebut masih mungkin dilakukan oleh 

Mahkamah Agung pada pemeriksaan kasasi. Akan tetapi pada hakekatnya 

dalam praktek, tidak ada lagi perbedaan upaya hukum antara putusan bebas 

dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum. Dengan adanya keputusan 

Menteri Kehakiman dan yurisprudensi, kedua bentuk putusan ini sudah sama-

sama boleh diajukan permintaan kasasi. 

 Dalam perkara cessie Joko Tjandra antara Bank Bali dan BDNI ini, 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Pada 28 Agustus 2000 

memutuskan bahwa Joko Tjandra dilepas dari segala tuntutan hukum. 

Perbuatan terdakwa Joko Soegiarto Tjandra tersebut di atas sebagaimana 

dalam Dakwaan Primair terbukti, tetapi perbuatan yang didakwakan 

kepadanya ini (cessie) adalah merupakan perkara perdata bukan pidana. 

 Jaksa Penuntut Umum tidak puas terhadap putusan di tingkat pertama 

ini yang memutus Joko Tjandra lepas dari segala tuntutan hukum dan 

kemudian mengajukan upaya hukum di tingkat Mahkamah Agung, dengan 
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berdasarkan pada Keputusan Menteri Kehakiman dan yurisprudensi yang 

secara tegas mengatakan bahwa putusan lepas dari segala tuntutan hukum 

(onslag van rechts vervolging). Pasal 1 butir 12 KUHAP menentukan : 

“Upaya hukum adalah hak terdakwa atau penuntut umum untuk tidak 

menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau banding atau 

kasasi atau hak terpidana untuk mengajukan permohonan peninjauan kembali 

dalam hal serta cara yang diatur dalam Undang-Undang”. 

 Pada 26 Juni 2001 keluarlah Putusan dari Mahkamah Agung atas 

Permohonan Kasasi dari Jaksa Penuntut Umum (Putusan Mahkamah Agung 

RI No. 1688K/Pid/2000), yang pada intinya adalah menolak permohonan 

kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan membenarkan Putusan Judex Factie 

tingkat pertama. Oleh karena itu akan dilakukan pula analisa terhadap Putusan 

No. 156/PID.B/2000/PN.JAK-SEL. 

 Pada pemeriksaan di tingkat pertama yang dilakukan oleh Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan, Kejaksaan diduga mau menguasai dana tersebut untuk 

mengeksekusi putusan pidana terhadap Djoko S. Tjandra, Direktur Utama PT 

EGP. Sebab, pada pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi di 

Mahkamah Agung (MA), Djoko Tjandra divonis tidak korupsi dalam kasus 

cessie Bank Bali. Karenanya, uang Rp 546 miliar itu harus dikembalikan 

kepada Djoko Tjandra. Sikap kejaksaan ini dibenarkan oleh MA melalui fatwa 

(pendapat). Secara yuridis formal, kejaksaan berdalih bahwa sikapnya itu 

untuk menegakkan hukum, dalam hal ini melaksanakan putusan yang telah 

berkekuatan hukum tetap (inkracht). Namun dari segi keadilan, hal ini 

tidaklah patut. Hukum bukan cuma masalah legal formal, namun yang lebih 

esensial adalah kepatutan. Ini sebabnya, kepatutan menjadi unsur klasik dalam 

rumusan perbuatan melawan hukum. Kepatutan dalam hal ini adalah 

kesesuaian dengan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat. 
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 Dalam perkara BLBI ini terdapat beberapa hal yang dapat 

diindikasikan sebagai suatu kelemahan Jaksa Penuntut Umum dalam 

menyusun dakwaannya. Yang pertama Jaksa Penuntut Umum kasus Joko S 

Tjandra dinilai secara sengaja tidak melengkapi dan mengajukan bukti-bukti 

yang relevan, penting dan signifikan dalam dakwaan primer, sehingga sangat 

melemahkan dakwaan. Yang kedua tidak diuraikannya unsur-unsur dakwaan 

dengan cermat, lengkap dan jelas, yang dapat dilihat dari “dakwaan subsidair” 

Pasal 1 ayat (1) sub b yang unsur pokoknya “penyalahgunaan wewenang” 

tidak disebutkan secara jelas kewenangan dari jabatan-jabatan apa yang 

disalahgunakan oleh Terdakwa Joko S Tjandra. 

Kemudian dicantumkannya “delik umum” dalam dakwaan Lebih-lebih 

Subsidair Lagi, yaitu pencantuman Pasal 480 ayat 1 KUHPidana yang 

kewenangan penyidikannya merupakan kewenangan kepolisian, sehingga 

pencantuman delik umum KUHP ini membawa konsekuensi logis bahwa 

penyusunan dakwaan ini didasarkan atas BAP (Berita Acara Pemeriksaan 

Kepolisian). Padahal perkara ini tidak pernah disidik oleh kepolisian, 

sepenuhnya penyidikan dilakukan oleh Kejaksaan. Hal ini diperparah oleh 

sikap majelis hakim PN Jakarta Selatan, yang sama sekali tidak memeriksa 

dakwaan-dakwaan lain selain dakwaan primer dengan alasan uraian fakta 

dakwaan primer sama dengan dakwaan lainnya. Padahal, dakwaan bersifat 

alternatif. 

  Uraian unsur-unsur dalam beberapa dakwaan yang disusun secara 

alternatif primer subsider disusun dengan uraian yang sama, sehingga sangat 

mempengaruhi akurasi dan efektifitas dakwaan dalam pemeriksaan di 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Uraian unsur melawan hukum dalam 

dakwaan Primer sama dan sebangun dengan uraian unsur menyalahgunakan 

kewenangan karena jabatan dalam dakwaan Subsider, padahal keduanya 

sangat berbeda. Dakwaan penuntut umum secara keseluruhan kurang 
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menggali dan mengelaborasi hakekat dari transakasi SWAP dan Money 

Market dalam kaitan dengan praktek perbankan yang hati-hati (prudential 

banking). 

 Dalam kasus ini, dalam mengajukan dakwaannya Jaksa Penuntut 

Umum seharusnya mengikut sertakan Surat dari BPPPN kepada PT. Bank 

Bali, Tbk tanggal 12 Januari 1999 perihal “Transaksi Bank Bali yang 

manajemennya diambil alih oleh BPPN/ Bank Indonesia” sebagai bukti 

perkara. Isi surat yang pada intinya menyatakan bahwa tagihan PT. Bank Bali 

kepada BDNI (BPPN) pada saat ditandatangani cessie 11 Januari 1999, 

sesungguhnya sedang dikumpulkan dan dipelajari untuk dicarikan 

pemecahannya oleh BPPN. 

 Dalam dakwaannya Jaksa Penuntut Umum hanya memasukkan bukti-

bukti berupa surat-surat dari BPPN yang menolak tagihan Bank Bali tersebut, 

sehingga terkesan dalil Bank Bali membuat perjanjian cessie dengan PT. EGP 

menjadi beralasan sebagai suatu upaya ekstra setelah proses penagihan biasa 

mengalami jalan buntu. Jika saja “surat BPPN kepada Bank Bali” tersebut 

diajukan sebagai bukti, maka yang menjadi dakwaan Primer seharusnya 

adalah dakwaan atas pelanggaran Pasal 1 ayat (1) sub b sebagai 

penyalahgunaan wewenang karena jabatan. Dengan fakta ini cukup alasan 

untuk menduga Jaksa Penuntut Umum sudah memprediksi dakwaan akan sulit 

dibuktikan. 

 Terdapat beberapa hal yang dapat diindikasikan sebagai kesalahan baik 

yang bersifat kelalaian maupun kesengajaan dalam Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan. Kesalahan prosedural dapat dilihat pada Majelis Hakim yang 

tidak memeriksa dan memutus selain dakwaan Primer. Dalam putusannya 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menyatakan 

melepaskan Terdakwa Joko S Tjandra dari tuntutan hukum dakwaan Primer, 

seharusnya dengan konstruksi “surat dakwaan yang bersifat Alternatif Primer 
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Subsider”. Majelis Hakim mempunyai kewajiban untuk memeriksa dan 

memutus dakwaan-dakwaan lainnya (Subsider, Lebih Subsider, Lebih 

Subsider Lagi, Lebih lebih Subsider Lagi), karena antara satu dakwaan 

dengan dakwaan lainnya sangat berbeda (korupsi karena melawan hukum 

berbeda dengan korupsi karena menyalahgunakan kewenangan). Akan tetapi 

pada kenyataannya Majelis Hakim sama sekali tidak memeriksa dakwaan-

dakwaan lainnya dengan alasan uraian fakta dakwaan primer sama dengan 

dakwaan lainnya. 

 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan juga tidak konsisten 

(inkonsisten) dalam menjatuhkan putusan, hal ini terlihat dengan jelas dalam 

salah satu pertimbangan putusannya yang menyatakan bahwa tidak ada 

kerugian negara sehingga karena salah satu unsur dakwaan tidak terbukti 

seharusnya Majelis Hakim menyatakan putusan bebas terhadap Terdakwa. 

Akan tetapi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hanya 

melepaskan terdakwa dari segala tuntutan karena perbuatannya terbukti tetapi 

bukan perbuatan melawan hukum. 

 Menurut majelis eksaminasi, hakim mempunyai kewajiban untuk 

memeriksa dan memutus dakwaan-dakwaan lainnya karena antara satu 

dakwaan dengan dakwaan lain sangat berbeda. Dakwaan primer adalah 

korupsi karena melawan hukum, sedang dakwaan subsider adalah korupsi 

karena menyalahgunakan kewenangan. Hal ini diperparah oleh sikap majelis 

hakim PN Jakarta Selatan, yang sama sekali tidak memeriksa dakwaan-

dakwaan lain selain dakwaan primer dengan alasan uraian fakta dakwaan 

primer sama dengan dakwaan lainnya. Padahal, dakwaan bersifat alternatif.  

Selain soal unsur dakwaan, JPU dalam menyusun dakwaan tidak 

mengikutsertakan surat dari BPPN kepada Bank Bali tanggal 12 Januari 1999 

sebagai barang bukti. Surat itu menyatakan bahwa tagihan Bank Bali pada 

BDNI (BPPN) pada saat ditandatangani cessie pada 11 Januari 1999, 
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sesungguhnya sedang diproses pembayarannya dan sedang dicarikan 

solusinya oleh BPPN. 

 Dalam pertimbangan dan putusannya, Majelis Hakim menyatakan tidak 

ditemukan unsur sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa baik materiil 

maupun formil, akan tetapi tidak dijelaskan perbuatan mana yang mempunyai 

sifat melawan hukum. Majelis Hakim memakai standar yang berbeda dalam 

menilai dan mengambil keterangan saksi ahli, dimana Majelis Hakim hanya 

mengambil keterangan saksi yang menguntungkan Terdakwa meskipun 

kapasitas saksi tersebut bukan dalam kompetensinya. Hal ini terlihat dari di 

satu sisi menilai “keterangan Ahli Hukum Pidana (Loebby Lukman)” tentang 

lembaga hukum perdata Cessie sebagai keterangan yang sah. 

 Di sisi yang lain Majelis Hakim mengenyampingkan “keterangan Ahli 

dari BPKP (Amin Sunaryadi)” dengan menyatakan : “ penilaian Ahli Amin 

Sunaryadi atas kinerja BI dan BPPN tentang verifikasi on site adalah diluar 

ruang lingkup keterangan ahli dibidangnya”. Demikian juga keterangan ahli 

hukum perdata (Rosa Pangaribuan) tentang konstruksi Cessie yang dilakukan 

antara PT. EGP dan Bank Bali sebagai pebuatan yang melawan hukum 

(materiil) dalam arti tidak pantas dan tidak wajar, oleh hakim majelis hakim 

sama sekali tidak pernah diambil sebagai pertimbangan. 

  Sedangkan secara materi, kelemahan dari pemeriksaan ini terletak pada 

Majelis Hakim yang keliru menafsirkan pengertian melawan hukum formil 

dan materiil. Pengertian melawan hukum formil yang pengertiannya 

melanggar hukum positif oleh majelis hakim diartikan sebagai perbuatan 

tercela melanggar rasa keadilan masyarakat, padahal perbuatan tercela 

melanggar rasa keadilan masyarakat merupakan perbuatan-perbuatan yang 

bersifat melawan hukum secara materiil. 
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  Majelis Hakim masih menggunakan pengertian melawan hukum 

material secara sempit, hanya merujuk pada putusan MA 46/KR tahun 1965 

dimana negara tidak dirugikan, kepentingan umum dilayani dan Terdakwa 

tidak diuntungkan. Padahal tindak pidana ini didakwa dengan UU No. 3 

Tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, yang pengertian tindakan 

melawan hukum secara formil dan materiil sangat luas yakni berdasarkan 

pada kepatutan, kepantasan dan keadilan dalam masyarakat. 

  Dalam putusan Djoko S Tjandra ini Majelis Hakim tidak menafsirkan 

secara mendalam unsur melawan hukum yang berkaitan dengan masalah 

cessie. Sesuai dengan keterangan Saksi Ahli bidang Hukum Perdata yaitu 

Rosa Agustina Pangaribuan yang menyatakan bahwa cessie antara PT. EGP 

dan Bank Bali adalah tidak lazim dan tidak wajar karena didasari oleh tidak 

jelasnya prestasi PT. EGP kepada Bank Bali, karena setelah cessie dilakukan 

ternyata PT. EGP memberi kuasa kepada Bank Bali untuk menagih. 

Seharusnya prestasi dari PT. EGP adalah menagih dalam kaitannya dengan 

kepatutan, maka cessie itu tidak patut karena prestasi dan kontra prestasi PT. 

EGP tidak jelas. 

  Pertimbangan Majelis Hakim yang menyebutkan bahwa uang yang telah 

diberikan dan menjadi milik Bank Bali dalam konteks membayar kepada Joko 

S. Tjandra adalah pertimbangan sangat keliru dan bertentangan dengan 

hukum. Hal ini didasarkan karena pengelolaan uang pada suatu bank haruslah 

tunduk pada UU Perbankan dan peraturan pelaksanaannya dalam hal ini 

termasuk Keppres. No. 26 Tahun 1998 tentang Jaminan terhadap Kewajiban 

Pembayaran Bank Umum, beserta dengan petunjuk pelaksanaannya dimana 

transaksi tersebut bukanlah transaksi yang wajib dijalankan, baik on balance 

sheet maupun off balance sheet.  

  Berdasarkan hal ini maka cessie tidak termasuk dalam kriteria transaksi 

perbankan yang wajib dijalankan oleh Bank. Hal ini diperkuat oleh Putusan 
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Mahkamah Agung yang seharusnya dapat menilai kekeliruan-kekeliruan 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum. 

Tapi nampaknya pendapat dua hakim agung mendominasi putusan tersebut, 

sehingga kekeliruannya pun sama dengan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. 

  Lebih jauh, majelis hakim dinilai memakai standard yang berbeda  

atau double standard dalam menilai dan mengambil keterangan saksi ahli. 

Majelis hakim hanya mengambil keterangan saksi yang menguntungkan 

terdakwa meskipun kapasitas saksi tersebut bukan dalam kompetensinya. Hal 

ini terlihat dari bagaimana majelis menilai keterangan ahli hukum pidana 

Loebby Loqman tentang lembaga hukum perdata cessie sebagai keterangan 

yang sah, sementara di sisi lain mengesampingkan keterangan ahli dari BPKP, 

Amin Sunaryadi. Majelis mengatakan penilaian Amin atas kinerja BI dan 

BPPN tentang verifikasi on site adalah di luar ruang lingkup keterangan ahli 

di bidangnya. 

  Dalam menyusun dakwaan, Jaksa Penuntut Umum secara sengaja tidak 

melengkapi dan mengajukan bukti-bukti yang relevan, penting dan signifikan 

dalam konteks dakwaan primer, sehingga dengan konstruksi yang demikian 

sangat melemahkan dakwaan. Penuntut Umum juga tidak merumuskan secara 

jelas, cermat dan lengkap unsur-unsur dakwaan subsider dan 

menyalahgunakan kekuasaan dari jabatannya yang sebenarnya lebih relatif 

potensial dapat dibuktikan. 

  Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dalam memeriksa 

dan memutus perkara tidak mempertimbangkan dakwaan-dakwaan lain selain 

dakwaan primer. Padahal unsur delik dakwaan primer berbeda dengan unsur 

delik lainnya. Selain itu tidak konsisten dan tidak komprehensif dalam 

membuat pertimbangan hukum, sehingga dapat diduga ada kepentingan 
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melepaskan terdakwa dengan pembenaran-pembenaran dalam pertimbangan 

hukumnya. 

  Pada tingkat Mahkamah Agung, Majelis Hakim Agung dirasa tidak 

cermat dalam menilai kekeliruan-kekeliruan Majelis Hakim Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan dalam menerapkan hukum. Bahkan telah melakukan 

kekeliruan yang sama dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta 

Selatan, yaitu tidak mempertimbangkan dakwaan-dakwaan lain selain 

dakwaan primer serta tidak konsisten dan tidak komprehensif dalam membuat 

pertimbangan hukum. 

 Telah disebutkan pada halaman 221 Putusan Mahkamah Agung RI No. 

1688K/Pid/2000 disebutkan sebagai berikut: 

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas 

setelah diadakan musyawarah oleh Majelis Hakim Agung, Majelis mencapai 

hasil musyawarah yaitu, Majelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung RI 

menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum 

tidak beralasan dan oleh karena itu sudah harus dinyatakan ditolak; 

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan yang 

diuraikan di atas lagipula tidak ternyata, bahwa Putusan Judex Factie dalam 

perkara ini bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka 

permohonan kasasi tersebut ditolak; 

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak 

dan terdakwa tetap dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya 

perkara dibebankan kepada Negara ( pasal 222 (1) KUHAP ).” 

 Putusan Kasasi yang menolak permohonan kasasi dijatuhkan setelah 

menguji perkara yang dikasasi dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1). 

Pemeriksaan telah meneliti dengan saksama segala sesuatu keberatan yang 

diajukan pemohon dalam memori kasasi, namun segala keberatan yang 
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diajukan tidak mengenai sasaran alasan kasasi yang dibenarkan Undang-

Undang sebagaimana yang dirinci dalam Pasal 253 ayat (1). Berarti putusan 

yang dikasasi sudah tepat hukumnya, cara mengadilinya pun telah tepat 

dilaksanakan Pengadilan menurut ketentuan Undang-Undang serta pengadilan 

tidak melampaui batas wewenangnya dalam mengadili dan memutus perkara 

yang dikasasi. Pendeknya putusan pengadilan yang dikasasi sudah tepat, tidak 

terdapat cacat dan kesalahan yang bertentangan dengan ketentuan Pasal 253 

ayat (1). 

 Hakim sebaiknya melakukan penemuan hukum (rechtsvinding). 

Penegakan dan pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum dan 

tidak sekedar penerapan hukum. Penemuan hukum lazimnya diartikan sebagai 

proses pembentukan hukum oleh hakim atau petugas-petugas hukum lainnya 

yang diberi tugas melaksanakan hukum terhadap peristiwa-peristiwa hukum 

yang konkrit. Dalam penemuan hukum hakim dapat sepenuhnya tunduk pada 

Undang-Undang. Penemuan hukum ini terjadi berdasarkan peraturan-

peraturan di luar diri hakim. Pembentukan Undang-Undang membuat 

peraturan umumnya, sedangkan hakim hanya mengkonstatir bahwa Undang-

Undang dapat diterapkan pada peristiwanya. Kemudian hakim 

menerapkannya menurut bunyi Undang-Undang. 

 Dengan demikian maka penemuan hukum tidak lain merupakan 

penerapan Undang-Undang yang terjadi secara logis terpaksa sebagai 

silogisme. Di sini hakim tidak menjalankan fungsi yang mandiri dalam 

penerapan Undang-Undang terhadap peristiwa hukum yang konkrit. Hakim 

tidak dapat mengubah Undang-Undang. Undang-undang merupakan premisse 

mayor, peristiwanya merupakan premisse minor dan putusan hakim 

merupakan konklusinya. Menurut Wirjono Prodjodikoro di bidang hukum 

pidana, hakim bertugas menerapkan apa in concreto ada oleh seorang 

terdakwa dilakukan suatu perbuatan melanggar hukum pidana. Dan untuk 
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menetapkan ini oleh hakim harus dinyatakan secara tepat Hukum Pidana yang 

mana yang telah dilanggar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

   Setelah melakukan analisa terhadap permasalahan yang diteliti, maka pada 

akhir penulisan hukum ini penulis akan menyampaikan simpulan dan saran. Dalam 

simpulan dan saran ini akan dimuat suatu ikhtisar berdasar hasil penelitian dan 

pembahasan sebagai berikut : 

A. Simpulan 

 Berdasarkan analisa yang telah Penulis lakukan terhadap Putusan 

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No.156/PID.B/2000/PN.JK-SEL maka dapat 

ditarik simpulan bahwa dalam Pasal 191 ayat (2) seseorang dijatuhi putusan lepas 

dari segala tuntutan hukum apabila apa yang didakwakan kepada terdakwa 

memang terbukti, akan tetapi perbuatan yang didakwakan tidak merupakan 

perbuatan tindak pidana. 

 Dalam perkara ini, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus Joko 

Tjandra lepas dari segala tuntutan hukum dengan alasan bahwa apa yang 

didakwakan kepadanya tidak merupakan perbuatan tindak pidana. Menurut bukti, 

saksi, dan pertimbangan hakim, Joko Tjandra terbukti tidak melakukan Tindak 

Pidana Korupsi. Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus 

bahwa perkara Joko Tjandra merupakan perkara perdata. Bahkan setelah penuntut 

umum mengajukan Banding, Mahkamah Agung mampunyai pendapat yang sama. 

Joko Tjandra diputus lepas dari segala tuntutan hukum. 

 Pengadilan berpendapat perbuatan yang didakwakan pada Terdakwa 

didakwaan primair terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak 

pidana melainkan termasuk perkara perdata, maka terdakwa harus dilepas dari 

segala tuntutan hukum dan karena tidak adanya sifat melawan hukum 
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(wederechtelijke heid) atas perbuatannya. Menimbang, bahwa dalam 

hubungannya dengan surat dakwaan Terdakwa, uraian fakta yang diredusir dalam 

dakwaan primair, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair lagi adalah 

sama, sedangkan dakwaan primair telah terbukti ,tetapi perbuatan itu tidak 

merupakan tindak pidana baik kejahatan maupun pelanggaran,maka dakwaan 

subsidair, lebih subsidair, lebih – lebih subsidair lagi, tidak perlu dibuktikan lagi, 

karena berdasarkan fakta yang sama atas perbuatan Terdakwa sebagaimana dalam 

dakwaan primair. 

 

B. Saran 

 1. Korupsi merupakan perbuatan yang sangat merugikan negara dan rakyat 

banyak, oleh karena itu harus dibasmi sampai tuntas dan para koruptor harus 

dihukum dengan seberat-beratnya. Demi menegakkan keadilan, Jaksa Penuntut 

Umum harus mengajukan peninjauan kembali terhadap perkara Joko Tjandra 

ini. 

 2. Dalam menangani suatu perkara korupsi BLBI, tidak boleh terdapat 

diskriminasi. Majelis Hakim tidak boleh membedakan suatu perkara dengan 

melihat terdakwanya atau dengan berbagai macam alasan yang mendukung 

adanya diskriminasi. 
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