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ABSTRAK 

 

korupsi dianggap sebagai kejahatan yang luar biasa (extraordinary crime) dan 

memerlukan penanganan yang luar biasa. Penanganan tindak pidana korupsi 

menggunakan teori pembuktian terbalik atau pembalikan beban pembuktian namun 

secara berimbang. Jenis pembuktian dalam penelitian ini adalah jenis pembuktian 

perkara tindak pidana gratifikasi. Ada 2 permasalahan yang dikaji dalam penelitian 

ini yaitu yang pertama, Apakah pembuktian terbalik dalam tindak pidana gratifikasi 

telah sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Yang 

kedua, Bagaimana sistem pembuktian terbalik pada tindak pidana gratifikasi. 

Diadakannya penelitian ini dikarenakan penerapan sistem pembuktian terbalik 

dalam kaitannya pemberantasan tindak pidana gratifikasi yang belum dilaksanakan 

secara tepat dan efektif oleh aparat penegak hukum dalam proses pemeriksaan 

disidang pengadilan. sistem pembuktian terbalik dalam menerima gratifikasi 

nilainya harus Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih baru terdakwa 

diberikan kesempatan oleh hakim untuk dapat membuktikan harta benda dan 

sumber pendapatannya. Jika nilainya kurang dari Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta 

rupiah) maka terdakwa tidak ada kesempatan untuk membuktikan harta benda, 

maka beban pembuktian terletak pada penuntut umum. Menggunaka penelitian 

normative menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan konsep 

yang didukung dengan Teknik preskriptif. Dalam pemberantasan tindak pidana 

gratifikasi sistem pembuktian terbalik ini akan lebih bermanfaat karena terdakwa 

akan dipidana jika terdakwa tidak dapat membuktikan harta benda yang dimilikinya 

dalam kesempatan yang diberikan oleh hakim di pengadilan untuk wajib 

membuktikan bahwa terdakwa tidak melakukan tindak pidana gratifikasi. Kesulitan 

dalam sistem penerapan pembuktian terbalik  dari segi substansi hukumnya masih 

lemah karena masih sebatas pengakuan hak terdakwa bukan kewajiban terdakwa 

untuk melakukan pembuktian terbalik. 

kata kunci : gratifikasi, sistem pembuktian terbalik, hak terdakwa 
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Abstract 

 

Corruption is considered an extraordinary crime and requires extraordinary 

handling. Criminal prosecution of corruption uses the theory of reverse proof or 

returns the burden of proof but is balanced. The kind of evidence in this 

investigation is kind of a criminal gratification charge. There are two issues which 

are examined in this study: first, whether the evidence of a wrongful gratification 

is in accordance with Section 27 of the Law of 1945. Second, how the system of 

evidence reverses the criminal gratification. He conducted this investigation 

because of the application of a reverse-proofing system in connection with the 

elimination of criminal gratification that has not been properly and effectively 

performed by the law enforcement apparatus in the judicial review process. The 

system of evidence in reverse in accepting rewards must be worth Rp 10,000,000.00 

(ten million rupees) or more recent accused given the opportunity by the judge to 

prove his assets and sources of income. If it's less than Rp. 10,000,000,000 (ten 

million rupees) and the defendant has no chance to prove the property, so the 

burden of proof lies with the public prosecutor. Enabling regulatory research using 

methods of approach to laws and concepts that are backed up by a prescriptive 

technique. In the elimination of criminal gratification this system of inverse proof 

will be more useful because the defendant will be tried if he cannot prove his 

possession in the case of a judge in court to prove that the defendant did not commit 

a criminal gratification. The difficulty in the reverse-proving system of the legal 

substance is still weak because the confessions of the accused are not the duty of 

the defendant to reverse-prove.  

Keyword: gratification, evidence system is reversed, defendant's rights. 
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