
PEMBUKTIAN TERBALIK 

Selasa, 25 Januari 2011 00:00 WIB      

KASUS Gayus Tambunan ternyata merupakan ujian berat bagi pemerintahan Susilo Bambang 
Yudhoyono. Ujian berat karena sepak terjang Gayus telah membikin malu pemerintah. Untuk 
menuntaskan kasus yang memalukan itu, Presiden Yudhoyono telah mengeluarkan 12 butir 
instruksi.  

Salah satu instruksi itu adalah penggunaan metode pembuktian terbalik. Intinya Gayus harus 
dapat membuktikan asal usul harta kekayaannya. Keengganan melaksanakan instruksi tersebut 
bisa ditafsirkan sebagai pembangkangan karena membiarkan instruksi menjadi macan kertas. 
Kapolri Jenderal Timur Pradopo angkat tangan. Dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, 
kemarin, Kapolri mengakui belum dapat menerapkan pembuktian terbalik dalam penyidikan 
kasus kepemilikan harta Gayus. Menurut Kapolri, belum ada peraturan perundang-undangan 
yang memberi hak kepada penyidik untuk menggunakan metode pembuktian terbalik. Benarkah 
demikian?  

Sesungguhnya ketentuan perundang-undangan mengenai pembuktian terbalik sudah ada. 
Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
menyebutkan alat bukti itu hanya dapat diperoleh dari keterangan saksi, surat, dan keterangan 
terdakwa. Akan tetapi, Pasal 26A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
menambahkan alat bukti bisa berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan 
secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu. Senyatanya, di pengadilan, 
atas pertanyaan hakim Albertina Ho, Gayus mengakui menerima uang dari tiga perusahaan 
Grup Bakrie. Namun, polisi tidak berbuat apa pun terhadap pernyataan Gayus di pengadilan itu.  

Masih ada landasan hukum lainnya. Pasal 37A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 
menyatakan terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta 
benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga 
mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.  

Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan perihal kekayaan yang tidak seimbang dengan 
penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, keterangan terdakwa digunakan 
untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana 
korupsi. Di sinilah laporan keuangan yang dimiliki PPATK menjadi sangat relevan, kuat, dan 
sangat penting. Adalah benar bahwa konstruksi hukum terakhir itu masuk ranah yudikatif. 
Namun, pintu masuk pembuktian terbalik tetap juga ada pada penyidik kepolisian. 
Persoalannya, apakah polisi mempunyai kemauan politik untuk melaksanakan instruksi 
presiden dan, tentu, apakah polisi juga memiliki kemauan hukum untuk membongkar habis 
kasus Gayus? Terus terang, sangat kuat kesan kepolisian sengaja menyiasati undang-undang 
hanya untuk melindungi anggota mereka yang menyandang bintang di pundak. Juga sangat 
nyata Gayus hanya dijerat dengan dakwaan suap dan dilepaskan dari jerat pidana korupsi. 
Sekarang, Kapolri menyatakan menyerah tidak dapat melaksanakan instruksi presiden untuk 
menerapkan pembuktian terbalik. Sempurnalah sudah betapa bertaringnya Gayus dan betapa 
tiada berdayanya negara.  

Sumber :  http://www.mediaindonesia.com/read/2011/01/25/198336/70/13/Pembuktian-Terbalik 
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12 INSTRUKSI PRESIDEN UNTUK TUNTASKAN KASUS GAYUS 

 

Senin, 17 Januari 2011, 15:41:54 WIB 

Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mengeluarkan instruksi secara lisan terkait 
proses penegakkan hukum kasus Gayus Tambunan, usai sidang kabinet terbatas di Kantor 
Presiden, Senin (17/1) sore. Instruksi ini dirumuskan ke dalam 12 poin, dan inilah rinciannya. 
 
Pertama, Presiden meminta kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, Kementerian 
Keuangan, dan Kementerian Hukum dan HAM untuk mempercepat dan menuntaskan kasus 
hukum Gayus Tambunan.  

Kedua, agar lebih meningkatkan sinergi diantara penegak hukum dengan melibatkan PPATK 
dan Satgas pemberantasan mafia hukum. “KPK lebih dilibatkan dan tetap didorong untuk 
melakukan langkah-langkah pemeriksaan yang belum ditangani oleh Polri,” kata Presiden SBY. 
Ketiga, akan dilakukan audit kinerja dan audit keuangan terhadap lembaga penegak hukum 
yang memiliki kaitan dengan kasus Gayus Tambunan, yang ditandai dengan terjadinya 
penyimpangan di sejumlah simpul beberapa lembaga tersebut. “Mulai hari ini, di Kepolisian, 
Kejaksaan, dan Direktorak Jenderal pajak. Saya berharap hal yang sama juga dilakukan 
terhadap lembaga-lembaga penegak hukum yang tidak di bawah kemimpinan dan kendali 
presiden,” SBY menjelaskan. 

Keempat, penegakan hukum agar dijalankan secara adil dan tidak pandang bulu.. Sejumlah 
149 perusahaan yang disebut-sebut dalam kasus Gayus Tambunan bisa saja ada kaitannya 
dengan masalah perpajakan, jika hasil penyelidikan menunjukkan bukti cukup.  

Kelima, guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum, Presiden berpendapat, pembuktian 
terbalik dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku di negara kita.  

Keenam, Presiden menginstruksikan untuk mengamankan dan mengembalikan uang dan aset-
aset Negara, termasuk perlunya dilakukan perampasan uang yang diduga hasil korupsi dalam 
kasus Gayus Tambunan.  

Ketujuh, memberikan tindakan administrasi dan disiplin, disamping sanksi hokum, kepada 
semua pejabat yang dinyatakan bersalah. Dalam hal ini termasuk mutasi dan pencopotan. 
Presiden berharap poin ketujuh ini dapat dilakukan dalam satu pecan ke depan. 

Kedelapan, Presiden memberikan waktu satu bulan untuk organisasi atau lembaga yang 
sejumlah pejabatnya melakukan penyimpangan agar menata ulang supaya unsur-unsur yang 
bisa melakukan hal yang serupa di masa depan dapat dibersihkan.  

Kesembilan, Presiden akan melakukan peninjauan dan perbaikan secara serius terhadap 
sistem kerja dan semua aturan yang memiliki celah atau lubang hukum untuk mencegah 
terjadinya penyimpangan dan kejahatan serupa di masa yang akan datang.  

Kesepuluh, Presiden ingin mendapatkan laporan secara berkala terhadap kemajuan 
penuntasan kasus Gayus Tambunanan. “Termasuk pelaksaan Instruksi Presiden yang secara 
tertulis akan segera kita keluarkan, setiap dua minggu,” SBY menjelaskan.  

Kesebelas,pejabat terkait diminta menjelaskan kepada masyarakat tentang apa yang telah, 
sedang, dan akan dilakukan dalam proses penangan kasus Gayus.  

Keduabelas, Wakil Presiden ditugasi untuk memimpin kegiatan pengawasan, pemantauan, dan 
penilaian, pelaksanaan Inpres ini dengan dibantu oleh Satuan Tugas Pemberantasan Mafia 
Hukum.  



“Dua belas instrusi inilah yang saya keluarkan untuk dijalanakan oleh jajaran penegak hukum 
dan unsur pemeritah yang terkait untuk menuntaskan kasus Gayus Tambunan,” Presiden SBY 
menandaskan. (dit)  
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