
BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS 

 

A. Hasil Penelitian 

1. Posisi Kasus Terhadap Terdakwa Sudjiono Timan  

Berikut ini adalah uraian mengenai posisi kasus Terdakwa 

Sudjiono Timan yang menjadi obyek pengajuan permohonan 

Peninjauan Kembali oleh Isteri terdakwa kepada Mahkamah Agung 

Republik Indonesia. Uraian ini diolah dari Dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum, Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Putusan Pengadilan Negeri 

Jakarta Selatan Nomor : 1440/Pid.B/2001/PN.Jak.Sel, Putusan 

Mahkamah Agung RI Tingkat Kasasi Nomor : 434 K/PID/2003, 

Memori Permohonan Peninjauan Kembali, dan Putusan Peninjauan 

Kembali dengan Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012. Dengan demikian, data 

dan fakta yang terurai disini merupakan data dan fakta yang terungkap 

di dalam persidangan sebagaimana telah termuat di dalam putusan 

Peninjauan Kembali tersebut. Uraian selengkapnya mengenai posisi 

kasus tersebut adalah sebagai berikut : 

Sudjiono Timan sebagai Direktur Utama PT. (Persero) Bahana 

Pembinaan Usaha Indonesia (selanjutnya disebut PT. BPUI) sejak 

tanggal 4 Maret 1993 sesuai Akta Pernyataan Keputusan Rapat “PT. 

Bahana Pembinaan Usaha Indonesia” Nomor : 17 tertanggal 8 Maret 

1993 yang dibuat di hadapan Notaris Adrian Djuaini, SH. dan dikuatkan 



dengan Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan Republik 

Indonesia dan Gubernur Bank Indonesia, Nomor : tanggal 26 

September 1994, memimpin PT. BPUI yang merupakan Badan Usaha 

Milik Negara (BUMN) di bawah Departemen Keuangan R.I. sejak 

tahun 1973. Sudjiono Timan bertindak secara sendiri ataupun bersama-

sama dengan para direksi PT. BPUI lainnya yaitu Hadi Rusli, Hario 

Suprobo, dan Witjaksono Abadiman. 

Sudjiono Timan selaku Direktur Utama PT. Bahana Pembinaan 

Usaha Indonesia (PT. BPUI) telah bekerjasama dengan temannya 

bernama Agus Anwar selaku pemilik Kredit Asia Finance Limited 

(KAFL) yang berkedudukan di 20/F, EURO Trade Center, 21-23 Des 

Vooux Road Central, Hongkong, untuk mengatur beberapa transaksi 

dengan menggunakan KAFL sebagai perusahaan yang akan digunakan 

sebagai sarana atau vehicle untuk mengalirkan dana dari Badan Usaha 

Milk Negara (BUMN) PT. BPUI, yang akan diteruskan kepada pihak-

pihak lainnya. Perusahaan KAFL sekalipun dibuat berkedudukan di 

Hongkong, namun lebih banyak dikelola di Jakarta. Selanjutnya, 

Sudjiono Timan menugaskan Angki Hermawan sebagai Account 

Officer dalam mengalirkan dana dari PT. BPUI menggunakan bentuk 

penempatan dana (placement line) ke KAFL yaitu melalui pembelian 

Promissory Note (Surat Hutang) yang diterbitkan oleh KAFL, dengan 

alasan bahwa KAFL adalah sebuah Multi Finance Company 

(Perusahaan Jasa Keuangan). Dengan menggunakan cara atau tehnik 

penempatan dana tersebut, maka terhadap aliran dana tersebut menjadi 



tidak memerlukan agunan (jaminan) sebagaimana layaknya apabila 

menggunakan bentuk pemberian pinjaman/kredit. Dengan 

menggunakan cara pembelian Promissory Note tersebut Sudjiono 

Timan juga menyatakan seakan-akan bahwa Promissory Note KAFL 

yang dibeli oleh PT. BPUI tersebut merupakan Commercial Paper 

(Surat Berharga).  

Pada tanggal 22 Desember 1995, Sudjiono Timan mengatur 

agar PT. BPUI mengalirkan dana sebesar USD 5,117,304.47, dengan 

menggunakan dana yang berasal dari rekening PT. BPUI di Bank Niaga 

Nomor : 64-A-0622-5. Untuk kepentingan itu Timan dan Agus Anwar 

mengatur agar pihak KAFL cukup menerbitkan Promissory Note (PN) 

KAFL No.009/PN/KAFL/XII/95 senilai USD 5,400,000.00 yang 

diterbitkan pada 22 Desember 1995 dan jatuh tempo pada 24 Juni 1996. 

Pada tanggal 13 Agustus 1996, Sudjiono Timan mengatur 

kembali agar PT. BPUI mengalirkan dana sebesar USD 40,700,000.00 

dalam bentuk rupiah melalui 2 buah cek Bank Niaga senilai masing-

masing Rp.94.640.320.500,00 (eq. USD 40,496,500.00) dan 

Rp.475.579.500,00 (eq.USD203,500.00) berasal dari rekening PT. 

BPUI di Bank Niaga Nomor : 064.01.00789. Untuk kepentingan itu, 

dirinya dan Agus Anwar mengatur agar pihak KAFL cukup 

menerbitkan Promissory Note (PN) KAFL No.033/PN/KAFL/VII/96 

senilai USD 40,700,000.00 yang diterbitkan pada tanggal 13 Agustus 

1996 dan jatuh tempo pada tanggal 13 Februari 1997.  



Selanjutnya, pada tanggal 4 Oktober 1996 atas perintah dan 

arahan  Sudjiono Timan, Angki Hermawan membuat investment memo 

perihal permohonan persetujuan dan perpanjangan fasilitas penempatan 

dana kepada KAFL dan persetujuan untuk penambahan fasilitas 

penempatan dana kepada KAFL sebesar USD 2,000,000.00 sehingga 

total fasilitas penempatan dana menjadi USD 77,000,000.00. Bahan-

bahan untuk membuat Investment Memo serta bentuk dan struktur 

transaksinya tersebut, diperoleh Angki Hermawan dari Sudjiono Timan. 

Walaupun penempatan dana tersebut sangat beresiko bagi kepentingan 

PT. BPUI, namun terhadap investment memo tersebut, Investment 

Commitee yang terdiri dari Terdakwa bersama-sama dengan direksi PT. 

BPUI lainnya yaitu Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman, dan Hadi 

Rusli memberikan persetujuan untuk memperpanjang fasilitas 

penempatan dan menambah jumlah fasilitas penempatan.  

Pada tanggal 25 Oktober 1996 dengan mendasarkan pada 

formalitas persetujuan dalam investment memo tanggal 4 Oktober 1996 

perihal penambahan fasilitas sebesar USD 2,000,000.00 tersebut, 

Sudjiono Timan mengatur agar PT. BPUI mengalirkan dana sebesar 

USD 1,436,715.00 kepada KAFL yang dilakukan dalam rupiah melalui 

2 buah cek Bank Niaga senilai masing-masing Rp.3.330.695.420,00 

(eq. USD 1,433,790.94) dan Rp.6.792.580,00 (eq. USD 2,924.00) 

menggunakan dana yang berasal dari rekening PT. BPUI di Bank Niaga 

Nomor 064.01.00789. Untuk kepentingan itu, Sudjiono Timan dan 

Agus Anwar mengatur agar pihak KAFL cukup menerbitkan 



Promissory Note (PN) KAFL No.075/PN/KAFL/X/96 senilai USD 

1,436,715.00 yang diterbitkan pada 25 Oktober 1996 dan jatuh tempo 

pada 13 Februari 1997. 

Pada tanggal 5 Desember 1996 atas perintah dan arahan 

Sudjiono Timan, Angki Hermawan membuat investment memo perihal 

penambahan fasilitas penempatan dana sebesar Rp.15.000.000.000,00 

menjadi ekuivalen USD 84,000,000.00. Selanjutnya, Pada tanggal 24 

Februari 1997 atas perintah dan arahan Sudjiono Timan, Angki 

Hermawan membuat investment memo perihal : permohonan 

persetujuan penambahan fasilitas penempatan dana kepada KAFL 

sebesar USD 25,000,000.00 sehingga total fasilitas penempatan menjadi 

USD 102,000,000.00. Pada tanggal 30 April 1997 atas perintah dan 

arahan Sudjiono Timan, Angki Hermawan membuat investment memo 

perihal permohonan persetujuan untuk perpanjangan dan penurunan 

fasilitas penempatan dana kepada KAFL menjadi sebesar USD 

84,000,000.00. 

Pada tanggal 1 Mei 1997, Sudjiono Timan mengatur agar PT. 

BPUI mengalirkan dana sebesar Rp.25.000.000.000,- menggunakan 

dana yang berasal dari rekening PT. BPUI. Untuk kepentingan itu, 

Timan dan Agus Anwar mengatur agar pihak KAFL cukup menerbitkan 

Promissory Note (PN) KAFL No.027/PN/KAFL/V/97 senilai 

Rp.25.000.000.000,- yang diterbitkan pada tanggal 1 Mei 1997 dan 

jatuh tempo pada tanggal 14 Mei 1997. 



Pada tanggal 11 Juni 1997, Sudjiono Timan mengatur agar PT. 

BPUI mengalirkan dana sebesar Rp.25.000.000.000,- menggunakan 

dana yang berasal dari rekening PT. BPUI. Untuk kepentingan itu, 

Timan dan Agus Anwar mengatur agar pihak KAFL cukup menerbitkan 

Promissory Note (PN) KAFL No.004/KAFL/VI/97 senilai 

Rp.25.000.000.000,- yang diterbitkan pada tanggal 11 Juni 1997 dan 

jatuh tempo pada tanggal 11 Juli 1997. Atas aliran dana PT. BPUI 

kepada KAFL dengan cara pembelian Promissory Note-Promissory 

Note tersebut ternyata pada saat jatuh temponya tidak dapat 

dikembalikan. Selanjutnya tanpa melalui analisa kelayakan 

perpanjangan, secara langsung dilakukan perpanjangan (rollover). 

Untuk kepentingan perpanjangan itu, Sudjiono Timan dan Agus Anwar 

mengatur agar pihak KAFL cukup menerbitkan Promissory Note baru. 

Pada saat jatuh tempo ternyata Promissory Note (PN) KAFL 

tidak dapat dikembalikan, sehingga diperpanjang (roll-over) dengan 

Promissory Note baru adalah sebagai berikut : 

a. Atas PN KAFL No.009/KAFL/XII/95 sebesar US$ 5.400.000 

setelah melampaui tanggal jatuh tempo, baru dilakukan 

pembayaran yaitu : pada tanggal 2 Juli 1996 sebesar US$ 

400.000 dan pada tanggal 8 Juli 1996 sebesar US$ 1.000.000. 

Sehingga sisa hutang atas PN No.009/KAFL/XII/95 menjadi 

US$ 4.000.000,- selanjutnya dibuat PN 

No.067/PN/KAFL/IX/96 tanggal 8 Juli 1996. Kemudian pada 



tanggal 02 Desember 1996 dilakukan pembayaran sebesar US$ 

4.000.000. 

b. Atas PN KAFL No.024/PN/KAFL/IX/96 yang jatuh tempo 

pada tanggal 24 September 1996, PT. BPUI langsung 

menerima PN No.067/PN/KAFL/IX/96 yang diterbitkan KAFL 

sebesar USD 4,000,000.00 yang jatuh tempo pada tanggal 24 

Desember 1996. 

c. Atas PN KAFL No.034/PN/KAFL/VIII/96 dan PN 

No.075/PN/KAFL/X/96 yang jatuh tempo pada tanggal 13 

Februari 1997, PT. BPUI langsung menerima PN 

No.009/PN/KAFL/II/97 yang diterbitkan KAFL sebesar USD 

41,284,811.00 yang jatuh tempo pada tanggal 13 Agustus 1997. 

d. Atas PN KAFL No.009/PN/KAFL/II/97 yang jatuh tempo pada 

tanggal 15 Agustus 1997, PT. BPUI langsung menerima PN 

No.076/PN/KAFL/VIII/97 yang diterbitkan KAFL sebesar 

USD 40,377,594.50 yang jatuh tempo pada tanggal 18 Agustus 

1998. 

e. Atas PN KAFL No.027/PN/KAFL/V/97 senilai 

Rp.25.000.000.000,00 tanggal 1 Mei 1997, PT. BPUI 

langsung menerima Promissory Note-Promissory Note 

perpanjangan yang diterbitkan KAFL dan sampai dengan 22 

Desember 1997, KAFL belum mengembalikan kewajibannya 

atas PN ini. 



f. Atas PN KAFL No.004/PN/KAFL/VI/97 senilai 

Rp.25.000.000.000,- tanggal 11 Juni 1997, PT. BPUI langsung 

menerima Promissory Note- Promissory Note perpanjangan 

yang diterbitkan KAFL. Sampai dengan tanggal 22 Desember 

1997, KAFL belum mengembalikan kewajibannya atas PN ini. 

Pada tanggal 22 Desember 1997 dilakukan penggabungan 

terhadap kedua PN poin e dan f tersebut di atas, kemudian pada tanggal 

23 Desember 1997 PT. BPUI langsung menerima Promissory Note 

perpanjangan yang diterbitkan KAFL yaitu PN 

No.159/PN/KAFL/XII/97 senilai Rp.60.865.378.344,00. Cara 

perpanjangan seperti itu terus dilakukan, yaitu PT. BPUI langsung 

menerima Promissory Note perpanjangan yang diterbitkan KAFL. 

Terakhir PT. BPUI menerima Promissory Note perpanjangan yang 

dengan No.004/KAFL/II/99 senilai Rp.111.950.640.808,00 tertanggal 3 

Februari 1999. 

Pada pertengahan tahun 1996, Sudjiono Timan telah mengatur 

pengaliran dana dari PT. BPUI kepada PT. Primawira Insan Persada 

menggunakan sarana atau vehicle perusahaan Kredit Asia Finance 

Limited (KAFL) dengan cara atau bentuk transaksi penjaminan sebagai 

berikut : 

1. Kredit Asia Finance Limited akan menerbitkan surat hutang 

(Promissory Note) yang akan dibeli oleh pihak lain. 



2. Atas dana yang diperoleh dari penerbitan Surat Hutang 

tersebut, akan dialirkan dalam bentuk pinjaman kepada PT. 

Primawira Insan Persada. 

3. Dalam penerbitan Surat Hutang KAFL tersebut agar laku 

dijual, maka pembayarannya dijamin oleh PT. BPUI. 

Pada tanggal 28 Agustus 1996, atas perintah dari arahan 

Sudjiono Timan, Angki Hermawan membuat Investment Memo perihal 

Permohonan persetujuan untuk pemberian fasilitas penjaminan sebesar 

USD 35,000,000.00 kepada (KAFL) dengan final beneficiary 

Primawira. Selanjutnya, atas dasar kerjasama antara Sudjiono Timan 

dan Agus Anwar berupa pemberian fasilitas penjaminan dari PT. BPUI 

menggunakan perusahaan KAFL untuk mengalirkan dana kepada PT. 

Primawira Insan Persada, pada tanggal 20 September 1996 KAFL 

menerbitkan Surat Hutang (Promissory Note) sebanyak 25 lembar 

dengan Nomor : 042/PN/KAFL/IX/96 sampai dengan Nomor : 

066/PN/KAFL/IX/96 masing-masing bernilai USD 1,000,000.00 

seluruhnya dengan total nilai USD 25,000,000.00. Semua Surat Hutang 

ini dibeli perusahaan bernama Ecoban Finance Ltd. Selanjutnya pada 

waktu-waktu antara tanggal 20 September 1996 sampai tanggal 25 

September 1997, pihak Ecoban Finance Ltd mengalihkan Promissory 

Note KAFL tersebut kepada pihak Deutsche Bank AG. 

Pada tanggal 25 September 1997, Deustche Bank AG, Cabang 

Jakarta mengirim surat kepada PT. BPUI yang berisi permintaan 



pembayaran atas PN-PN KAFL senilai USD 25,000,000.00 tertanggal 

26 September 1996.  

Pada saat jatuh tempo PN KAFL tanggal 26 September 1997, 

PT. BPUI melakukan transfer sebesar USD 25,000,000.00 kepada 

Deutsche Bank AG, New York menggunakan dana yang berasal dari 

rekening PT. BPUI.  

Perbuatan yang dilakukan Sudjiono Timan bersama-sama 

dengan Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman dan 

bersama-sama pula dengan Agus Anwar dalam pengaliran dana kepada 

Kredit Asia Finance Limited  dianggap sebagai perbuatan melawan 

hukum yang telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar USD 

73,841,119.70 (tujuh puluh tiga juta delapan ratus empat puluh satu ribu 

seratus sembilan belas Dollar Amerika Serikat dan tujuh puluh sen) dan 

Rp.116.391.349.560,- (seratus enam belas miliar tiga ratus sembilan 

puluh satu juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus enam 

puluh rupiah), dengan perincian : 

1. Sehubungan dengan Transaksi pengaliran dana dari PT. BPUI 

menggunakan cara penempatan dana pada Promissory Notes 

Kedit Asia Finance Limited (KAFL) menyebabkan kerugian 

Negara sebesar USD 46,027,052.39 (empat puluh enam juta 

dua puluh tujuh ribu lima puluh dua Dollar Amerika Serikat 

dan tiga puluh sembilan sen) dan Rp.116.391.349.560,- (seratus 

enam belas miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta tiga ratus 

empat puluh sembilan ribu lima ratus enam puluh rupiah). 



2. Sehubungan dengan Transaksi pengaliran dana dari PT. BPUI 

menggunakan perusahaan KAFL untuk mengalirkan dana 

kepada PT. Primawira Insan Persada menimbulkan kerugian 

Negara sekurang-kurangnya sebesar USD 27,814,199.70 (dua 

puluh tujuh juta delapan ratus empat belas juta seratus sembilan 

puluh sembilan Dollar Amerika Serikat dan tujuh puluh sen). 

Pada tanggal 20 November 1995 sampai dengan 30 Mei 1996, 

Sudjiono Timan telah mengalirkan dana untuk perusahaan bernama 

Festival Company Inc., seluruhnya sebesar USD 30,250,005.00 (tiga 

puluh juta dua ratus Iima puluh ribu lima Dollar Amerika Serikat) 

dengan perincian yaitu: 

a. Pada tanggal 20/11/95 senilai US$ 21,500,000.  

b. Pada tanggal 28/11/95 senilai US$ 5,200,000.  

c. Pada tanggal 30/04/96 senilai US$ 1,550,000.  

d. Pada tanggal 30/05/96 senilai US$ 2,000,005.  

Dana-dana yang dialirkan dari PT. BPUI kepada Festival 

Company Inc. tersebut, dibuat kembali oleh Sudjiono Timan dalam 

bentuk two-step loan (pinjaman dua tahap) melalui perusahaan bernama 

Kredit Asia Finance Limited (KAFL) yang berkedudukan di 20/F, 

EURO Trade Center, 21-23 Des Vooux Road Central, Hongkong. 

Untuk masing-masing aliran dana tersebut dilakukan dengan cara 

pembelian Promissory Note-Promissory Note (PN) KAFL dengan 

perincian yaitu: 



a. Pada tanggal 20 November 1995, PT. BPUI telah mengalirkan 

dana kepada Festival Company Inc. sebesar USD 21,500,00.00 

(dua puluh satu juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat). 

Aliran dana tersebut dilakukan dengan cara placement line 

(penempatan dana) kepada KAFL melalui pembelian Promissory 

Note KAFL No.104/KAFL/FAF/XI/95 senilai USD 21,500,00.00 

yang diterbitkan pada tanggal 20 November 1995 dan jatuh 

tempo pada tanggal 21 Februari 1996. Aliran dana tersebut 

dilakukan melalui transfer dari PT. BPUI ke Standard Chartered 

Bank (SCB) New York a.n. rekening KAFL sebesar USD 

20,984,993.00. Aliran dana menggunakan cara penempatan dana 

pada Promissory Note KAFL ini tidak dibuat analisa kelayakan 

pemberian pinjaman secara benar. Pelaksanaan transfer 

dilakukan menggunakan dana yang berasal dari rekening PT. 

BPUI di Bank Niaga Nomor : 64-A-06225. 

b. Pada tanggal 28 November 1995, PT. BPUI telah mengalirkan 

dana kepada Festival Company Inc. sebesar USD 5,200,000.00 

(lima juta dua ratus ribu Dollar Amerika Serikat). Aliran dana 

tersebut dilakukan dengan cara placement line (penempatan 

dana) kepada KAFL melalui pembelian Promissory Note KAFL 

No.007/PN/KAFL/XI/95 senilai USD 5,200,000.00 yang 

diterbitkan pada tanggal 28 November 1995 dan jatuh tempo 

pada tanggal 28 November 1995 dan jatuh tempo pada  tanggal 

28 Februari 1996. Aliran dana tersebut dilakukan melalui transfer 



dari PT. BPUI ke Standard Chartered Bank (SCB) New York a.n. 

rekening KAFL sebesar USD 5,076,747.84. Aliran dana 

menggunakan cara penempatan dana pada Promissory Note 

KAFL ini tidak dibuat analisa kelayakan pemberian pinjaman 

secara benar. Hanya ada Internal Memorandum pada 28 

November 1995 dari Sudjiono Timan dan salah seorang Direktur 

Hatio Suprobo kepada Departemen Treasury PT. BPUI untuk 

melakukan/melaksanakan transfer dana tersebut. Pelaksanaan 

transfer dilakukan menggunakan dana yang berasal dari rekening 

PT. BPUI di Bank Niaga Nomor : 64-A-06225. 

c. Pada tanggal 30 April 1996, PT. BPUI telah mengalirkan dana 

kepada Festival Company Inc. sebesar USD 1,550,000.00 (satu 

juta lima ratus lima puluh ribu Dollar Amerika Serikat). Aliran 

dana tersebut dilakukan dengan cara placement line (penempatan 

dana) kepada KAFL melalui pembelian Promissory Note KAFL 

No.012/PN/KAFL/IV/96 senilai USD 1,550,000.00 yang 

diterbitkan pada tanggal 30 April 1996 dan jatuh tempo pada 

tanggal 30 Juli 1996. Aliran dana tersebut dilakukan melalui 

transfer dari PT. BPUI ke Standard Chartered Bank (SCB) New 

York a.n. rekening KAFL sebesar USD 1,513,651.34. Aliran 

dana menggunakan cara penempatan dana pada Promissory Note 

KAFL ini tidak dibuat analisa kelayakan pemberian pinjaman 

secara benar. Pelaksanaan transfer dilakukan menggunakan dana 



yang berasal dari rekening PT. BPUI di Bank Niaga Nomor : 64-

A-06225. 

d. Pada tanggal 30 Mei 1996, PT. BPUI telah mengalirkan dana 

kepada Festival Company Inc. sebesar USD 2,000,005.00 (dua 

juta lima Dollar Amerika Serikat). Aliran dana tersebut dilakukan 

dengan cara placement line (penempatan dana) kepada KAFL 

melalui pembelian Promissory Note KAFL 

No.020/PN/KAFL/V/96 senilai USD 2,000,005.00 yang 

diterbitkan pada tanggal 30 Mei 1996 dan jatuh tempo pada 

tanggal 30 Agustus 1996. Aliran dana tersebut dilakukan melalui 

transfer dari PT. BPUI ke Bank of America California a.n. 

rekening Wilson, Sonsini, Goodrich dan Rosati sebesar USD 

2,000,005.00 untuk pembelian saham preferen Maginet Corp 

atas nama Festival Company Inc. Aliran dana menggunakan cara 

penempatan dana pada Promissory Note KAFL ini tidak dibuat 

analisa kelayakan pemberian pinjaman secara benar. Pelaksanaan 

transfer dilakukan menggunakan dana yang berasal dari rekening 

PT. BPUI di Bank Niaga Nomor : 64-A-06225.  Atas aliran dana 

dari PT. BPUI kepada Festival Company Inc. sebesar USD 

2,000,005.00 tersebut pada tanggal 23 Mei 1996 telah disiapkan 

perjanjian pinjaman (Loan Facility) dari Kredit Asia Finance 

kepada Festival Company Inc. yaitu perjanjian Loan Facility 

Nomor : FL/TLFS-029/96 tertanggal 23 Mei 1996. Dalam 

perjanjian itupun tujuan penggunaannya untuk pembelian saham 



preferen Maginet Corp atas nama Festival Company Inc. sesuai 

dengan transfer pembayaran yang dilakukan PT. BPUI ke Bank 

of America California a.n. rekening Wilson, Sonsini, Goodrich 

dan Rosati tersebut di atas. 

Bahwa atas aliran dana dari PT. BPUI tersebut di atas dengan 

tujuan untuk kepentingan pembelian dan transaksi saham-saham di Luar 

Negeri atas nama Festival Company Inc., pihak Festival Company Inc. 

tidak pernah menerima dananya secara Riil. Pengelolaan dana tersebut 

sepenuhnya diatur dan diurus oleh Sudjiono Timan. Sama halnya 

dengan yang dilakukan kepada PT. ELOK UNGGUL transaksi juga 

menggunakan bentuk two-step (dua tahap) ke Festival tersebut tidak 

dijelaskan secara terbuka dalam investment memonya, melainkan dibuat 

seakan-akan merupakan penempatan dana (placement line) ke KAFL. 

Hal tersebut adalah sesuai arahan dan perintah Sudjiono Timan untuk 

membuat investment memo untuk pemberian placement line 

(penempatan dana) kepada KAFL hanya dengan tujuan penggunaan 

dana sebagai modal kerja KAFL saja. Penggunaan selanjutnya untuk 

two-step (dua tahap) kepada pihak lain tidak diperkenankan dijelaskan 

dalam investment memo tersebut. Alasan yang digunakan Sudjiono 

Timan selaku Direktur Utama dan para Direksi PT. BPUI lainnya yaitu 

Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman, adalah bahwa 

struktur dan bentuk aliran dana kepada Kredit Asia Finance adalah 

Placement Line karena KAFL adalah sebuah Finance Company 



sehingga aliran dana kepada Finance Company umumnya dilakukan 

dalam bentuk penempatan dana. 

Alasan lainnya dengan adanya pengaliran dana kepada Festival 

Company Inc. dilakukan melalui KAFL secara dua tahap (two-step 

loan) adalah karena Festival Company Inc. tidak diketahui kondisi 

keuangannya, tidak ada laporan keuangan perusahaan tersebut, tidak 

memiliki asset ataupun kegiatan usaha apapun, sehingga secara 

langsung tidak dapat dan tidak layak menerima pinjaman/kredit dari PT. 

BPUI. 

Selanjutnya atas aliran dana kepada Festival Company Inc. 

yang dilewatkan melalui KAFL tersebut dengan cara pembelian 

Promissory Note-Promissory Note tersebut, kemudian pada saat jatuh 

temponya tidak dapat dikembalikan. Atas tidak dikembalikannya dana 

dari PT. BPUI tersebut pada saat jatuh tempo, tanpa melalui analisa 

kelayakan secara benar, secara langsung dibuat perpanjangan. 

Perpanjangannya adalah dengan cara pihak KAFL menerbitkan 

Promissory Note baru. Aliran dana-dana kepada Festival Company Inc. 

yang dibuat dalam bentuk Promisssory Note KAFL pada saat jatuh 

temponya tidak dapat dikembalikan, sehingga diperpanjang dengan 

Promisssory Note baru yaitu: 

a. Untuk Promissory Note Nomor : 104/KAFL/XI/95 senilai US$ 

21,500,000 yang jatuh tempo pada tanggal 21 Februari 1996. 

b. Untuk Promissory Note Nomor : 007/KAFL/XI/95 senilai US$ 

5,200,000.00 yang jatuh tempo pada tanggal 28 Februari 1996. 



c. Untuk Promissory Note Nomor : 012/KAFL/IV/96 senilai US$ 

1,550,000.00 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Juli 1996. 

d. Untuk Promissory Note Nomor : 020/KAFL/V/96 senilai US$ 

2,000,005.00 yang jatuh tempo pada tanggal 30 Agustus 1996. 

tersebut dibuat perpanjangan dan sekaligus digabungkan dengan 

Promissory Note Nomor : 041/PN/KAFL/VIII/96 sebesar USD 

30,250,005.00 pada tanggal 30 Agustus 1996 dan dibuat jatuh 

tempo pada tanggal 28 Februari 1997. 

Untuk penggabungan aliran dana-dana yang diberikan PT. 

BPUI antara tanggal 20 November 1995 sampai dengan 30 Mei 1996, 

Sudjiono Timan  mengatur PT. BPUI dibuat seakan-akan membeli 

Promissory Note KAFL Nomor : 041/PN/KAFL/VIII/96 sebesar USD 

30,250,005.00 tersebut di atas, sedangkan perjanjian pinjaman tahap 

kedua antara KAFL dengan Festival Company Inc. juga digabungkan 

dalam satu penjanjian yaitu Perjanjian Loan Facility Nomor : 

114/KAFL/FAF/VIII/96 tanggal 28 Agustus 1996 sebesar US$ 

30,250,005. Di dalam Perjanjian Loan Facility Nomor : 

114/KAFL/FAF/VIII/96  tanggal 28 Agustus 1996 antara KAFL dengan 

Festival Company Inc. tersebut dinyatakan bahwa tujuan pinjaman 

tersebut akan digunakan untuk membeli saham-saham sebagai berikut : 

1. 14.000.000 lembar saham Dominion Asia Equities. 

2. 42.335.086 lembar saham Philipine Global Communication. 

3. 24.000.000.000 lembar saham Asian Petroleum Corporation. 

4. 1.000.001 lembar saham Magnet Corporation. 



dan yang akan menjadi jaminan dalam perjanjian pinjaman tersebut 

adalah saham-saham yang dinyatakan akan dibeli dari dana tersebut. 

Atas aliran dana-dana yang dilakukan oleh Sudjiono Timan  

menggunakan PT. BPUI tersebut, kemudian kembali pada saat jatuh 

temponya tidak dapat dikembalikan. Selanjutnya, terhadap kondisi ini 

langsung dibuat perpanjangan. Perpanjangannya adalah dengan cara 

pihak KAFL menerbitkan Promissory Note baru seakan-akan dibeli 

oleh PT. BPUI. Mekanisme perpanjangan dengan cara langsung 

tersebut juga dilakukan dalam hal aliran dana yang diatur berbentuk 

pinjaman Festival Company Inc. kepada KAFL, karena pada 

hakekatnya aliran dana dari KAFL tersebut berasal dari aliran dana PT. 

BPUI. Atas aliran dana yang diatur berbentuk 

Perjanjian Loan Facility (fasilitas pinjaman) sebesar. US$ 

30,250,005 dalam perjanjian Nomor : REF-114/KAFL/FAF/VIII/96 

tanggal 28 Agustus 1996 tersebut antara Festival Company Inc. dengan 

Kredit Asia Finance Ltd, Hongkong, diperpanjang dua kali tanggal 22 

Februari 1997 dan 22 Agustus 1997. Baik perpanjangan pertama 

maupun perpanjangan kedua juga diurus oleh PT. BPUI sesuai arahan 

Sudjiono Timan dan dibuat secara langsung. 

Selanjutnya, antara tanggal 1 Agutus 1996 sampai dengan 3 

September 1996, Sudjiono Timan telah memerintahkan Angki 

Hermawan membuatkan Investment Memo untuk mengalirkan dana lagi 

kepada Festival Company Inc. Atas perintah Sudjiono Timan, maka 

Angki Hermawan pada tanggal 3 September 1996 membuat Investment 



Memo tentang Fasilitas Pinjaman Penjembatanan sebesar USD 

37,000,000.00 dan fasilitas penjaminan sebesar USD 42,000,000.00 

kepada Festival Co., Inc. Rencana struktur dan bentuk pemberian 

pinjaman tersebut serta besarnya pinjaman yang akan diberikan oleh 

PT. BPUI kepada Festival Company Inc. dibuat atas keinginan dan 

arahan Sudjiono Timan. Dokumen-dokumen perusahaan Festival 

Company Inc. tidak diperoleh dari pemohon dana, melainkan diterima 

Angki Hermawan dan Sudjiono Timan. 

Aliran dana yang diberikan PT. BPUI kepada Festival 

Company Inc. tersebut selanjutnya dituangkan dalam : 

1. Bridge Finance and Guarantee Facility Agrement antara Festival 

Company Incorporated BVI and PT. BPUI tanggal 10 September 

1996. 

2. Pledge of Shares Agreement antara Festival Company 

Incorporated BVI (as Pledgor) and PT. BPUI (as Pledgee) tanggal 

10 September 1996. 

3. Atas pinjaman tersebut dibuat Personal Guarantee (Jaminan 

Pribadi) Prayogo Pangestu kepada PT. BPUI tanggal 10 September 

1996. 

Pada tanggal 11 September 1996, PT. BPUI mentransfer dana : 

a. Sebesar USD 35,000,000.00 dikirim ke rekening APC di Far East 

Bank & Trust Co. Manila (Bel Air Branch). 

b.  Sebesar USD 1,000,000.00 ke rekening Prajogo Pangestu di Bank 

Andromeda KPO S Parman Acct. No.01962.4.02.01 



Pelaksanaan transfer dilakukan menggunakan dana yang 

berasal dari rekening PT. BPUI di Bank Niaga Nomor : 64-A-06225. 

Selanjutnya sesuai kesepakatan antara Sudjiono Timan dengan Prajogo 

Pangestu, uang sebesar USD 1,000,000.00 tersebut, dikembalikan lagi 

kepada pribadi Sudjiono Timan. 

Pada tanggal 11 Juni 1997, setelah perjanjian pinjaman tersebut 

jatuh tempo tanggal 11 Maret 1997, Angki Hermawan membuat 

Investment Memo tentang perpanjangan jatuh tempo pinjaman. Atas 

Investment Memo perpanjangan pinjaman tanggal 11 Juni 1997 

tersebut, Komite Investasi yang terdiri dari Direksi PT. BPUI yaitu 

Sudjiono Timan, Hario Suprobo, Witjaksono Sidharta dan Hadi Rusli  

menyetujui perpanjangan pinjaman kepada Festival dianggap tanpa 

alasan yang jelas, tidak ada data baru tentang perkembangan debitur 

dan yang terkait (APC dan Philcom) serta tidak ada permintaan 

perpanjangan dari pihak Festival Company Inc. Bahwa akibat perbuatan 

Sudjiono Timan bersama-sama dengan Hadi Rusli, Hario Suprobo, 

Witjaksono Abadiman dan bersama-sama pula dengan Prajogo 

Pangestu, aliran dana kepada Festival Company Inc. tersebut dianggap 

telah menimbulkan kerugian dan kesulitan bagi PT. BPUI, antara lain 

adalah : 

1. Dalam kaitannya dengan pengaliran dana kepada Festival 

Company Inc. secara dua tahap (two-step) melalui KAFL senilai 

US$ 30,250,005. 



a. Bukti tagihan yang dimiliki Bahana atas KAFL hanya 

Promissory Notes, sehingga ketentuan-ketentuan yang 

mengatur hak dan kewajiban para pihak tidak diatur 

terperinci. 

b. KAFL merupakan badan hukum asing apabila KAFL tidak 

dapat membayar hutang kepada Bahana dan Bahana akan 

melakukan penuntutan sesuai prosedur hukum, akan 

mendapat kesulitan. 

2. Dalam kaitannya dengan Pemberian Fasilitas Pinjaman 

Penjembatanan kepada Festival Co. sebesar USD 

37,000,000.00. 

a. Dokumen pendukung yang ada di BPUI sangat terbatas 

sehingga sulit untuk mengetahui pihak yang berwenang 

untuk mewakili Festival Co. 

b. Berdasarkan Penjanjian Kredit dan Perjanjian Gadai Saham, 

saham yang dijaminkan kepada Bahana adalah saham APC 

Group milik Festival Co, tetapi sertifikat saham yang 

diserahkan kepada Bahana adalah saham APC Group milik 

Festival Equities. 

c. Dokumen pendukung Festival Equities tidak dimiliki 

Bahana. 

Bahwa akibat perbuatan Sudjiono Timan bersama-sama dengan 

Hadi Rusli, Hario Suprobo, Witjaksono Abadiman, dan bersama-sama 

pula dengan Prajogo Pangestu dalam pengaliran dana kepada Festival 



Company Inc. dianggap sebagai perbuatan melawan hukum yang telah 

mengakibatkan kerugian Negara sebesar USD 79,914,265.15 (tujuh 

puluh sembilan juta sembilan ratus empat belas ribu dua ratus enam 

puluh lima dan lima belas sen Dollar Amerika Serikat), dengan 

perincian : 

a. Sehubungan dengan pengaliran dana pada Festival Company Inc. 

melalui Kredit Asia Finance Limited menimbulkan kerugian 

Negara sebesar USD 34,509,505.06. (tiga puluh empat juta lima 

ratus sembilan ribu lima ratus lima dan enam sen Dollar Amerika 

Serikat). 

b. Sehubungan dengan Pemberian Fasilitas Pinjaman Penjembatanan 

kepada Festival Co. sebesar USD 37,000,000.00 menimbulkan 

kerugian Negara sekurang-kurangnya sebesar USD 

45,404,760.09. (empat puluh lima juta empat ratus empat ribu 

tujuh ratus enam puluh dan Sembilan sen Dollar Amerika 

Serikat). 

Pada tanggal 6 Februari 1997, Sudjiono Timan meminta 

kepada Hadi dan Sherly Liando untuk menyalurkan dana dan 

melaksanakan transfer pada Penta Investment Ltd yang berada di bawah 

pengelolaan Roberto V. Ongpin senilai USD 19.025.502,00 ke rekening 

Dao Heng Bank Limited — Hongkong, A/C 04007606 di Bankers Trust 

Company, New York 10017 USA, untuk kemudian diteruskan ke 

rekening Jubilee Venture Limited di Dao Heng Bank Limited 

Hongkong, A/C No.778001217. Pelaksanaan transfer dilakukan 



menggunakan dana yang berasal dari rekening PT. BPUI di Bank Niaga 

Nomor : 64-A-06225. 

Pengaliran dana dari PT. BPUI pada tanggal 6 Februari 1997 

ke rekening Jubilee Venture Limited dengan dalih sebagai pinjaman 

kepada Penta Investment Limited, tersebut dianggap dilakukan Sudjiono 

Timan  tanpa memenuhi ketentuan yang berlaku di PT. BPUI, yaitu : 

1. Tanpa permohonan dari Penta Investment Limited. 

2. Tidak dilakukan analisa kelayakan pemberian pinjaman tersebut. 

3. Tidak dibuat Memo Investasi (Investment Memorandum). 

4. Tidak ada persetujuan Komite Investasi (Investment Committee) 

atas transaksi tersebut dalam Memo Investasi. 

Perbuatan Sudjiono Timan yang dianggap dilakukan secara 

melawan hukum dimana dalam pengaliran dana dianggap telah 

memperkaya Penta Investment Limited dan atau Jubilee Venture 

Capital dan atau Roberto V. Ongpin serta dianggap mengakibatkan 

kerugian Negara sebesar USD 25,187,417.08. (dua puluh lima juta 

seratus delapan puluh tujuh ribu empat ratus tujuh belas dan delapan 

sen Dollar Amerika Serikat) atau setidak-tidaknya USD 19,025,502.00 

(sembilan belas juta dua puluh lima ribu lima ratus dua Dollar Amerika 

Serikat). 

Selanjutnya, pada tanggal 15 Desember 1997, PT. BPUI 

melalui suratnya No.059/HR/BPUI/1997, ditujukan kepada Menteri 

Keuangan u.p. Direktur Jendral Lembaga Keuangan (DJLK) yang 

ditandatangani oleh Hadi Rusli (Direktur PT. BPUI), mengajukan 



permohonan untuk memperoleh fasilitas pendanaan subordinasi dari 

Rekening Dana Investasi (RDI) dengan maksud dan tujuan untuk 

digunakan dalam program stabilisasi pasar modal dan uang oleh PT. 

BPUI, yaitu sebesar Rp.250.000.000.000,- (dua ratus lima puluh 

miliar), dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun dan tingkat bunga tahun 

pertama sebesar 20% sedangkan tingkat bunga tahun kedua dan tahun 

ketiga disesuaikan dengan kondisi pasar. Pengembalian pinjaman, 

pokok dan bunga sekaligus pada akhir tahun ketiga. Terhadap surat 

tersebut, Direktur Jendral Lembaga Keuangan (Sdr. Bambang 

Subianto), membuat Nota Dinas No.ND-667/LK/97, tertanggal 15 

Desember 1997 kepada Menteri Keuangan (Sdr. Mar’ie Muhammad) 

yang isinya mendukung permohonan dan untuk meminta persetujuan 

terhadap permohonan dari PT. BPUI tersebut. 

Pada tanggal 16 Desember 1997, Menteri Keuangan dengan 

suratnya No.S654/MK.017/1997 tanggal 16 Desember 1997, 

menyetujui permohonan fasilitas dana subordinasi yang berasal dari 

Rekening Dana Investasi (RDI) sebesar Rp.250 Miliar, dengan syarat 

dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sudah harus dilunaskan sekaligus 

pada akhir tahun ketiga, baik atas pokok maupun biaya administrasinya 

yang ditetapkan untuk tahun pertama sebesar 20% dan pada tahun 

kedua dan ketiga akan disesuaikan dengan kondisi pasar, sedangkan 

untuk biaya komitmen ditetapkan sebesar 0,25% per tahun. 

Pada tanggal 18 Desember 1997, setelah Sudjiono Timan 

menyetujui seluruh persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah cq. 



Departemen Keuangan, selanjutnya dana subordinasi sebesar Rp.250 

Miliar tersebut dicairkan seluruhnya oleh Sudjiono Timan, kemudian 

ditampung dan dimasukkan oleh Sudjiono Timan ke dalam rekening 

PT. BPUI di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Kantor Cabang Khusus, 

No.31-45-2712-9, yang telah dibuka oleh Sudjiono Timan sejak tanggal 

3 Juli 1996, dan karena tidak dimasukkan ke dalam rekening yang 

bersifat khusus untuk menampung penggunaan dana RDI sebagaimana 

ditentukan dalam persyaratannya sehingga menyulitkan pemantauan 

penggunaan dana RDI tersebut. 

Sudjiono Timan dianggap telah mengelola dana tersebut secara 

melawan hukum, dalam hal ini Timan tidak mengelola dana tersebut 

sebagaimana persyaratan yang ditentukan oleh Pemerintah cq. 

Departemen Keuangan R.I. dan telah menggunakan dana tersebut 

menyimpang dari maksud dan tujuan pemberian fasilitas dana 

sebagaimana ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dalam hal ini : 

1. Sudjiono Timan tidak menempatkan pada rekening khusus 

sebagaimana ditentukan oleh Menteri Keuangan, sehingga 

penggunaan dananya tidak bisa diawasi oleh Menteri Keuangan. 

2. Dana tersebut tidak digunakan untuk stabilisasi pasar modal dan 

uang melainkan digunakan untuk : 

a. Membayar hutang MTN I, di mana Sudjiono Timan  dan 

Direktur Keuangan PT. BPUI : Hadi Rusli mengatur 

pelaksanaan transfer dana fasilitas RDI pada tanggal 22 

Desember 1997 ke BNI sebesar Rp.190,5 miliar, yang 



digabungkan dengan dana dari Bank Tiara sebesar Rp.23 

miliar dan dari Bank Niaga sebesar Rp.3 miliar, antara lain 

digunakan membeli dollar sebesar Rp.106,5 miliar atau setara 

USD 20 juta untuk membayar hutang PT. BPUI tersebut, dan 

sisanya sebesar Rp.110 miliar di simpan dalam bentuk Time 

Deposit yang keesokan harinya dicairkan dan ditransfer lagi 

ke BRI Kantor cabang khusus. 

b. Investasi di PUAB (Pasar Uang Antar Bank), di mana 

Sudjiono Timan dan Direktur Keuangan PT. BPUI : Hadi 

Rusli mengatur pelaksanaan transfer dana fasilitas RDI pada 

tanggal 22 Desember 1997 sebesar Rp.31,15 miliar ke 

rekening PT. BPUI di Bank Niaga, untuk selanjutnya dana 

tersebut di transfer ke socgen sebesar Rp.5 miliar dan 

Standard Chartered Bank sebesar Rp.26,5 miliar. 

c. Investasi di PUAB (Pasar Uang Antar Bank) serta 

operasional PT. Bahana Sekuritas, di mana Sudjiono Timan 

dan Hadi Rusli mengatur pelaksanaan : 

-  Transfer dana fasilitas RDI pada tanggal 24 Desember 

1997 ke rekening PT. BPUI di Bank Niaga sebesar Rp.30 

miliar. 

-   Pencairan Time deposit sebesar Rp.20 miliar. 

Untuk selanjutnya dana tersebut sebesar Rp.30 miliar 

ditransfer ke Bank BII untuk investasi PUAB (Pasar Uang 

Antar Bank) dan Rp.20 miliar ditransfer ke Bahana Sekuritas. 



d. Deposit pada Bank PDFCI sebesar Rp.15 miliar, di mana 

Sudjiono Timan dan Hadi Rusli mengatur pelaksanaan 

transfer dana fasilitas RDI pada tanggal 30 Desember 1997 

ke rekening PT. BPUI di Bank Niaga sebesar Rp.10 miliar, 

sedangkan yang Rp.5 miliar berasal dari dana PT. BPUI di 

Bank lain. 

e. Deposit pada Bank PDFCI, Bank Tiara dan Bank Umum 

Nasional, di mana Sudjiono Timan dan Hadi Rusli mengatur 

pelaksanaan transfer dana fasilitas RDI pada tanggal 7 

Januari 1998 ke rekening PT. BPUI di Bank Niaga sebesar 

Rp.145 miliar, selanjutnya dana tersebut 

ditempatkan/didepositokan pada Bank PDFCI sebesar Rp.115 

miliar, pada Bank Tiara sebesar Rp.15 miliar, dan pada Bank 

Umum Nasional Cabang Rasuna Said sebesar Rp.10 miliar. 

Bahwa dana RDI yang ditampung dalam rekening PT. BPUI di 

Bank BRI tersebut hanya aktif sekitar 3 (tiga) bulan saja yaitu sejak 18 

Desember 1997 sampai dengan tanggal 12 Maret 1998, karena ternyata 

setelah tanggal tersebut dana yang terakhir ditransfer ke Bank Niaga 

tidak pernah kembali lagi, bahkan Sudjiono Timan telah menggunakan 

dana tersebut untuk : 

1. Melunasi hutang-hutang Medium Term Note (MTN) I. 

2. Ditempatkan/didepositokan pada Bank PDFCI, maupun. 



3. Ditransfer ke Socgen dan beberapa Bank antara lain Standard 

Chartered Bank (SCB), Bank Internasional Indonesia (BII) , Bank 

Tiara, serta Bank Umum Nasional (BUN). 

Pada tanggal 14 Oktober 1998, Departemen Keuangan melalui 

suratnya No.4912/LK/1998 meminta kepada PT. Bahana PUI untuk 

menyampaikan Laporan penggunaan dana subordinasi tersebut dengan 

disertai bukti-bukti pengeluarannya, namun permintaan tersebut tidak 

pernah dipenuhi, bahkan tidak ditanggapi sama sekali oleh Timan 

maupun Anggota Direksi PT. BPUI lainnya. 

Pada tanggal 14 Desember 2000, dua tahun setelah adanya surat 

teguran tersebut, sesuai arahan Sudjiono Timan, PT. BPUI baru 

menyampaikan surat No.056/HS/BPUI/2000 tanggal 14 Desember 

2000, yang isinya pada pokoknya melaporkan penggunaan dana 

subordinasi dan meminta agar dilakukan konversi atas dana RDI yang 

diterima oleh PT. BPUI menjadi modal (Penyertaan Modal 

Pemerintah), namun dalam surat tersebut ternyata tidak pernah 

dilampirkan bukti-bukti pengeluarannya, tetapi hanya berupa daftar 

surat-surat berharga yang dibeli dengan dana RDI, yang meliputi : 

a. 5 (lima) macam saham senilai Rp.144.935.049.452,29. 

b. 10 (sepuluh) macam obligasi senilai Rp.72.500.000.000,00. 

c. 2 (dua) macam Mutual fund senilai Rp. 39.609.914.687,00. 

padahal sebenarnya saham-saham tersebut telah ada atau telah dibeli 

sebelum dana RDI diterima PT. BPUI. 



Melalui perbuatan yang dianggap melawan hukum tersebut, 

Sudjiono Timan  telah memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 

suatu badan dalam hal ini PT. Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau 

PT. Bahana Sekuritas atau dan atau PT. Bahana Artha Ventura, dan atau 

Bank PDFCI, dan atau Socgen, dan atau Standard Chartered Bank 

(SCB) dan atau Bank Internasional Indonesia (BII) dan atau Bank Tiara 

dan atau Bank Umum Nasional (BUN) karena : 

a. Pada tanggal 22 Desember 1997, Sudjiono Timan bersama-sama 

Hadi Rusli menyetujui dua kali transfer dana RDI ke rekening 

PT. BPUI di BNI 46 No.070780115264901 sebesar Rp.170,5 

miliar dan sebesar Rp.20 miliar, kemudian dana tersebut 

digunakan untuk membayar hutang MTN I sebesar Rp.106,5 

miliar, sisanya didepositokan dan dicairkan serta ditransfer 

kembali tanggal 23 Desember 1997 ke BRI KC Khusus. 

b. Pada tanggal 22 Desember 1997, Sudjiono Timan bersama-sama 

Hadi Rusli menyetujui transfer dana RDI ke rekening PT. BPUI 

di Bank Niaga, No.64-1-0078-9 sebesar Rp.31,15 miliar, untuk 

kemudian pada hari yang sama ditransfer ke Socgen Rp.5 miliar 

dan SCB sebesar Rp.26,5 miliar. 

c. Pada tanggal 24 Desember 1997, Sudjiono Timan bersama-sama 

Hadi Rusli menyetujui transfer dana RDI ke rekening PT. BPUI 

di Bank Niaga No.64-1-0078-9, sebesar Rp.30 miliar. 

Selanjutnya setelah bercampur dengan dana dari pencairan Time 

deposit sebesar Rp.20 miliar, kemudian ditransfer ke BII sebesar 



Rp.30 miliar dengan keterangan PUAB dan ditransfer ke PT. 

Bahana Sekuritas sebesar Rp.20 miliar. 

d. Pada tanggal 30 Desember 1997, Sudjiono Timan  bersama-

sama Hadi Rusli menyetujui transfer dana RDI ke rekening PT. 

BPUI di Bank Niaga, No.64-1-0078-9 sebesar Rp.10 miliar, 

kemudian setelah bercampur dengan dana dari Bank lain sebesar 

Rp.17,5 miliar, kemudian didepositokan ke Bank PDFCI sebesar 

Rp.15 miliar. 

e. Pada tanggal 7 Januari 1998, Sudjiono Timan bersama-sama 

Hadi Rusli menyetujui transfer dana RDI ke rekening PT. BPUI 

di Bank Niaga No.64-1-0078-9 sebesar Rp.145 miliar, 

selanjutnya ditempatkan/didepositokan di Bank PDFCI sebesar 

Rp.115 miliar, Bank Tiara Rp.15 miliar dan BUN Rp.10 miliar. 

Perbuatan Sudjiono Timan yang dianggap dilakukan secara 

melawan hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, dianggap telah 

memperkaya PT. (Persero) Bahana Pembinaan Usaha Indonesia dan 

atau PT. Bahana Sekuritas, dan atau pihak-pihak lain sebagaimana 

tersebut di atas yang menerima aliran dana dari PT. BPUI 

menggunakan dana pinjaman RDI tersebut di atas. 

Dari perbuatan Sudjiono Timan yang dilakukan sebagaimana 

diuraikan di atas dianggap telah mengakibatkan kerugian keuangan 

Negara dalam hal ini Departemen Keuangan yaitu sebesar 

Rp.253.055.555.555,56 (dua ratus lima puluh tiga miliar lima puluh 



lima juta lima ratus lima puluh lima ribu lima ratus lima puluh lima 

rupiah lima puluh enam sen). 

Oleh karena Sudjiono Timan dianggap telah melakukan 

perbuatan melawan hukum, yaitu dalam penyaluran dana kepada Kredit 

Asia Finance Limited, Festival Company Inc. dan Penta Investment 

Limited, serta penggunaan fasilitas Rekening Dana lnvestasi (RDI), dan 

perbuatan tersebut dianggap telah memperkaya pihak-pihak 

sebagaimana yang diuraikan tersebut di atas, serta dianggap 

mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar USD 

178,942,801.93 (seratus tujuh puluh delapan juta sembilan ratus empat 

puluh dua ribu delapan ratus satu Dollar Amerika Serikat dan sembilan 

puluh tiga sen) dan Rp.369.446.905.115,56 (tiga ratus enam puluh 

sembilan miliar empat ratus empat puluh enam juta sembilan ratus lima 

ribu seratus lima belas rupiah dan lima puluh enam sen), maka Sudjiono 

Timan didakwa dengan dakwaan : 

1. Primair, telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar 

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 1 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo 

Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 

2. Subsidair, telah melakukan tindak pidana korupsi melanggar 

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 1 Ayat (2) KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 jo 

Pasal 65 Ayat (1) KUHP. 

 

Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, terdakwa Sudjiono Timan 

diputus bebas. Terhadap putusan itu kemudian Jaksa Penuntut Umum 

mengajukan Kasasi. Oleh Majelis Hakim kasasi, terdakwa Sudjiono 

Timan diputus bersalah dan dijatuhi hukuman 15 (lima belas) tahun 

beserta denda Rp 50 juta dan membayar uang pengganti sebesar Rp 

369 miliar. 

Terhadap putusan kasasi tersebut setelah mempunyai kekuatan 

hukum tetap, Isteri dari Sudjiono Timan mengajukan permohonan 

Peninjauan Kembali. Majelis Hakim Peninjauan Kembali memutus 

bahwa Isteri Sudjiono Timan adalah sah sebagai pemohon Peninjauan 

Kembali berdasarkan kedudukannya sebagai ahli waris dari terpidana 

Sudjiono Timan. 

 

2. Pertimbangan Hakim Peninjauan Kembali Dalam 

Putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012 Berkaitan Dengan 

Kedudukan Isteri Dari Terpidana Sudjiono Timan 

Sebagai Ahli Waris 

Majelis Hakim yang memeriksa perkara Peninjauan Kembali 

sebagaimana putusan Nomor 97/PK/Pid.Sus/2012 berpendapat bahwa 

pemohon Peninjauan Kembali adalah Isteri Terpidana Sudjiono Timan 



yang dalam kedudukannya sebagai Ahli Waris berhak mengajukan 

permohonan Peninjauan Kembali. Pendapat Majelis Hakim ini 

didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut : 

Pertama, dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-

pihak yang berhak mengajukan Peninjauan Kembali terhadap putusan 

pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bukan 

putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, adalah Terpidana 

atau Ahli Warisnya. 

Kedua, Pemohon Peninjauan Kembali adalah Isteri sah dari 

Terpidana Sudjiono Timan yang hingga saat diajukannya permohonan 

tidak pernah melakukan perceraian. 

Ketiga, KUHAP tidak memberikan pengertian siapa yang 

dimaksud “Ahli Waris” dalam Pasal 263 Ayat (1) tersebut. 

Keempat, dalam sistem hukum yang berlaku di Negara RI, 

selain anak yang sah sebagai Ahli Waris dari orang tuanya, Isteri juga 

merupakan Ahli Waris dari suaminya. 

Kelima, makna istilah “Ahli Waris” dalam Pasal 263 Ayat (1) 

KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan waris 

mewaris atas harta benda Terpidana, melainkan istilah tersebut 

ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum 

sebagai Ahli Waris dari Terpidana berhak pula untuk mengajukan 

Peninjauan Kembali. 

Keenam, menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya 

“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Edisi Kedua, 



2012, halaman 617, antara lain menyatakan bahwa hak Ahli Waris 

untuk mengajukan Peninjauan Kembali bukan merupakan “hak 

substitusi” yang diperoleh setelah Terpidana meninggal dunia. Hak 

tersebut adalah “hak orisinil” yang diberikan undang-undang kepada 

mereka demi untuk kepentingan Terpidana.  

Ketujuh,  berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap tersebut, 

baik Terpidana maupun Ahli Waris sama-sama mempunyai hak 

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali tanpa mempersoalkan 

apakah terpidana masih hidup atau tidak, lagi pula undang-undang 

tidak menentukan kedudukan prioritas di antara Terpidana dengan Ahli 

Waris. 

Kedelapan, Isteri atau Ahli Waris Terpidana selaku pemohon 

Peninjauan Kembali yang didampingi oleh Kuasa Hukumnya telah 

hadir di sidang pemeriksaan Peninjauan Kembali pada Pengadilan 

Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Berita Acara Persidangan 

masing-masing tanggal 20 Februari 2012 dan tanggal 29 Februari 

2012. 

Terhadap pertimbangan-pertimbangan dari Majelis Hakim 

tersebut, Sri Murwahyuni, S.H., M.H., salah satu anggota Majelis 

Hakim berpendapat berbeda (dissenting opinion) dengan menyatakan 

bahwa Isteri dari Terpidana Sudjiono Timan tidak bisa mengajukan 

permohonan Peninjauan Kembali berdasarkan pertimbangan sebagai 

berikut: 



- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh Isteri 

terpidana. 

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, yang 

dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah 

Terpidana atau Ahli Warisnya, artinya Ahli Waris dapat 

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali apabila Terpidana 

sudah meninggal dunia. 

- Bahwa dalam perkara a quo, tidak ada keterangan yang 

menyatakan terpidana sudah meninggal dunia, karena terpidana 

tidak meninggal dunia tetapi melarikan diri untuk menghindari 

kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung 

Republik Indonesia Nomor 434 K/PID/2003 yang telah 

menjatuhkan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun karena 

terbukti melakukan korupsi, sehingga barang bukti dirampas 

untuk Negara. 

- Bahwa adalah ironis apabila Ahli Waris terpidana menuntut 

haknya, sementara kewajiban terpidana melaksanakan putusan 

Mahkamah Agung tidak dipenuhi atau dilaksanakan. 

Berdasarkan uraian di atas, pertimbangan dan pendapat Majelis 

Hakim mengenai kedudukan ahli waris dari Isteri Terpidana Sudjiono 

Timan belumlah sama, karena terdapat perbedaan pendapat (dissenting 

opinion) dari salah seorang anggota Majelis Hakim. 

 

 



B. ANALISIS 

Secara teoritis, beberapa pertimbangan Majelis Hakim 

Peninjauan Kembali sebagaimana yang termuat dalam Putusan Nomor 

97/PK/Pid.Sus/2012 dapat diklasifikasikan ke beberapa aspek, yaitu 

aspek filosofis, aspek sosiologis, aspek yuridis, dan aspek teoritik. 

Menurut pendapat penulis Majelis Hakim Peninjauan Kembali 

tidak memuat pertimbangan dari aspek filosofis dan aspek sosiologis, 

tetapi lebih mempertimbangkan aspek yuridis dan aspek teoritik. Dari 

8 (delapan) pertimbangan Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang 

termuat di dalam putusan tersebut, pertimbangan dari aspek yuridis 

lebih dominan daripada aspek teoritik. Hal ini dapat dilihat dari 

beberapa pertimbangannya yang menunjukkan bahwa terdapat 6 

(enam) pertimbangan yang merupakan aspek yuridis dan 2 (dua) 

pertimbangan yang merupakan aspek teoritik. Klasifikasi 

pertimbangan Hakim tersebut akan penulis uraikan lebih lanjut dalam 

bagian analisis di bawah ini. 

 

1. Ahli Waris Sebagai Syarat Formil Permohonan 

Peninjauan Kembali Dalam Perkara Pidana 

Syarat formil pengajuan permohonan Peninjauan Kembali 

diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yaitu : 

Terhadap putusan pengadilan yang telah memperoleh 

kekuatan hukum tetap, kecuali putusan bebas atau 

lepas dari segala tuntutan hukum, terpidana atau ahli 

warisnya dapat mengajukan permintaan peninjauan 

kembali kepada Mahkamah Agung. 



Salah satu syarat formil yang berkaitan adalah mengenai ahli 

waris sebagai pihak yang mengajukan permohonan Peninjauan 

Kembali. Menurut M. Yahya Harahap, hak yang dimiliki oleh ahli 

waris tersebut merupakan hak orisinil bukan hak substitusi. Yang 

dimaksud “hak orisinil” adalah hak yang diberikan oleh undang-

undang kepada mereka demi untuk kepentingan terpidana. Sedangkan, 

yang dimaksud dengan “hak substitusi” adalah hak yang diperoleh 

setelah terpidana meninggal dunia. 

Dengan demikian, apabila dikatakan bahwa hak untuk 

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dari ahli waris adalah 

hak orisinil, sehingga hak tersebut adalah hak yang didapatkan ahli 

waris walaupun terpidana masih hidup dan bukanlah hak substitusi 

yang diperoleh ahli waris setelah meninggal dunia. 

Persoalannya disini adalah kapan seseorang dapat dikatakan 

sebagai ahli waris. Penjelasan mengenai kapan seseorang dapat 

dikatakan sebagai ahli waris tidak pernah diketemukan di dalam 

KUHAP. Bahwa KUHAP hanya menyatakan : ”Yang dapat 

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah terpidana atau 

ahli warisnya”, sehingga tidak dapat diketahui apa dan siapa ahli 

waris yang dimaksud. Untuk mengetahui jawaban kapan seseorang 

bisa disebut sebagai ahli waris kiranya dapat merujuk sistem 

pewarisan menurut Hukum Perdata (KUHPerdata), Hukum Adat, dan 

Hukum Islam yang berlaku saat ini di Indonesia.  



Sistem pewarisan yang diatur di dalam KUHPerdata mengatur 

pewarisan apabila pewaris meninggal dunia. Hal itu berarti kedudukan 

seseorang menjadi ahli waris terjadi pada saat pewaris meninggal 

dunia. Dengan demikian dalam perkara a quo, Isteri terpidana 

Sudjiono Timan yang telah mengajukan permohonan Peninjauan 

Kembali kepada Mahkamah Agung RI sebenarnya tidak dalam 

kedudukannya sebagai ahli waris karena Sudjiono Timan belum 

meninggal atau setidak-tidaknya tidak ada penetapan dari pengadilan 

yang menyatakan bahwa Sudjiono Timan telah meninggal dunia. Hal 

ini juga dapat diketemukan di dalam buku “Perumusan Memori Kasasi 

dan Peninjauan Kembali Perkara Pidana”, yang menyatakan : Jika 

yang mengajukan Peninjauan Kembali adalah ahli waris, maka harus 

dapat membuktikan bahwa yang mengajukan tersebut adalah ahli waris 

terpidana. Sebaliknya hal ini dibuktikan dengan penetapan Pengadilan 

Negeri. Sebelum mengajukan Peninjauan Kembali, ahli waris terlebih 

dahulu mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri 

setempat untuk memperoleh penetapan Pengadilan Negeri. 

Oleh karena, permohonan Peninjauan Kembali telah diajukan 

oleh Isteri terpidana Sudjiono Timan tidak dalam kedudukannya 

sebagai ahli waris, maka permohonan Peninjauan Kembali tersebut 

tidak memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 263 

Ayat (1) KUHAP. 



Selanjutnya, jika dilihat dalam sistem pewarisan menurut 

hukum adat di Indonesia dikenal ada 3 (tiga) sistem kekeluargaan dan 

waris adat, yaitu : 

a. Sistem Patrilineal 

b. Sistem Matrilineal 

c. Sistem Parental atau Bilateral 

Sistem Patrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik 

garis keturunan nenek moyang pihak laki-laki. Di dalam sistem ini 

kedudukan dan pengaruh pihak laki-laki sangat menonjol, dimana 

yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki.  

Sistem Matrilineal adalah sistem kekeluargaan yang menarik 

garis keturunan nenek moyang pihak perempuan. Di dalam sistem 

kekeluargaan ini pihak laki-laki tidak menjadi pewaris untuk anak-

anaknya. Anak-anak menjadi ahli waris dari garis perempuan atau 

garis ibu karena anak-anak mereka merupakan bagian dari keluarga 

ibunya, sedangkan ayahnya masih merupakan anggota keluarganya 

sendiri.  

Sistem Parental atau Bilateral adalah sistem kekeluargaan 

yang menarik garis keturunan dari dua sisi, baik dari pihak ayah 

maupun dari pihak ibu. Di dalam sistem ini kedudukan anak laki-laki 

dan perempuan dalam hukum waris sama dan sejajar. 

Dalam hukum adat di Indonesia, Isteri dapat dikatakan sebagai 

ahli waris ditemukan dalam putusan Mahkamah Agung RI tanggal 2 



Nopember 1960 Reg Nomor 302 K/SIP/1960 yang memutuskan 

sebagai berikut : 

Hukum Adat di seluruh Indonesia perihal warisan 

mengenai seorang janda perempuan dapat dirumuskan 

sedemikian rupa bahwa seorang janda perempuan selalu 

merupakan ahli waris terhadap barang asal suaminya 

dalam arti bahwa sekurang-kurangnya dari barang asal 

itu sebagian harus tetap berada ditangan janda 

sepanjang perlu untuk hidup secara pantas samapai ia 

meninggal dunia atau kawin lagi, sedang dibeberapa 

daerah di Indonesia disamping penentuan ini mungkin 

dalam hal barang-barang warisan adalah berupa amat 

banyak kekayaan maka si janda perempuan berhak atas 

sebagian dari barang-barang warisan seperti seorang 

anak kandung dari sipeninggal warisan. 

 

Dalam perkara a quo, Isteri terpidana Sudjiono Timan telah 

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah 

Agung RI. Bila dilihat dalam sistem pewarisan menurut hukum adat, 

Isteri Sudjiono Timan tidak dapat dikatakan menjadi ahli waris 

dikarenakan Isteri akan berkedudukan sebagai ahli waris dari suaminya 

pada saat suami meninggal dunia, sehingga status Isteri akan menjadi 

janda. Oleh karena itu, permohonan Peninjauan Kembali yang 

diajukan oleh Isteri terpidana Sudjiono Timan tidak bisa dikatakan 

dapat memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 263 

Ayat (1) KUHAP. 

Adapun, di dalam sistem pewarisan hukum Islam terdapat 

kriteria pewarisan menurut Al-Qur’an, yaitu sebagai berikut : 

1. Anak-anak si pewaris bersama-sama dengan orang tua si 

pewaris serentak sebagai ahli waris. Sedangkan dalam sistem 

hukum waris di luar Al-Qur’an hal itu tidak mungkin sebab 



orang tua baru mungkin menjadi ahli waris jika pewaris 

meninggal dunia. 

2.  Jika pewaris meninggal dunia tanpa mempunyai keturunan, 

maka ada kemungkinan saudara-saudara pewaris bertindak 

bersama-sama sebagai ahli waris dengan orang tuanya, setidak-

tidaknya dengan ibunya. Prinsip tersebut mempunyai maksud, 

jika orang tua pewaris, dapat berkonkurensi dengan anak-anak 

pewaris, apabila dengan saudara-saudaranya yang sederajat 

lebih jauh dari anak-anaknya. Menurut sistem hukum waris di 

luar Al-Qur’an hal tersebut tidak mungkin sebab saudara si 

pewaris tertutup haknya oleh orang tuanya.  

3. Bahwa suami-isteri saling mewaris, artinya pihak yang hidup 

paling lama menjadi ahli waris dari pihak lainnya.  

Peninjauan Kembali yang diajukan Isteri terpidana Sudjiono 

Timan kepada Mahkamah Agung RI dalam perkara a quo, tidak 

memenuhi syarat formil perihal pengajuan permohonan Peninjauan 

Kembali. Dapat diperhatikan dalam sistem pewarisan hukum Islam, 

kedudukan Isteri dapat menjadi ahli waris dari suaminya jika pewaris 

(suami) meninggal dunia dimana hal ini ditegaskan juga pada Inpres 

Nomor 1 Tahun 1991 tentang Berlakunya Kompilasi Hukum Islam, 

ditegaskan mengenai pengertian Ahli Waris yang termuat dalam Bab I 

Pasal 171 ialah “Orang pada saat meninggal dunia mempunyai 

hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, 



beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli 

pewaris.” 

Dalam putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 

PK/Pid.Sus/2012., Majelis Hakim Peninjauan Kembali, dalam 

pertimbangannya, berpendapat bahwa ahli waris sebagaimana diatur 

dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP dimaksudkan bukan dalam konteks 

hubungan waris mewaris atas harta benda terpidana, melainkan istilah 

tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan 

hukum sebagai ahli waris dari terpidana berhak pula untuk mengajukan 

Peninjauan Kembali.  

Dalam pertimbangannya Majelis Hakim juga berpendapat 

bahwa pemohon Peninjauan Kembali terhadap perkara a quo adalah 

Isteri sah dari terpidana Sudjiono Timan yang hingga saat diajukannya 

permohonan tidak pernah melakukan perceraian (berdasarkan akte 

perkawinan Nomor 542/1991 tanggal 28 Desember 1991). 

Berdasarkan pertimbangan ini Majelis Hakim berkesimpulan, dalam 

pertimbangannya,  bahwa dalam sistem hukum yang berlaku di negara 

Republik Indonesia, selain anak yang sah sebagai ahli waris dari orang 

tuanya, Isteri juga merupakan ahli waris dari suaminya. 

Menurut pendapat penulis, pertimbangan Hakim yang 

menyatakan bahwa pemohon Peninjauan Kembali ialah Isteri sah dari 

Sudjiono Timan adalah benar, karena pemohon Peninjauan Kembali 

adalah Isteri dari terpidana Sudjiono Timan dan belum pernah bercerai 

berdasarkan Akte Perkawinan Nomor 542/1991 tanggal 28 Desember 



1991. Sebaliknya, pertimbangan Majelis Hakim menyatakan bahwa 

pemohon Peninjauan Kembali ialah ahli waris dari terpidana Sudjiono 

Timan adalah tidak tepat, karena kedudukan ahli waris secara hukum 

baik menurut Hukum Perdata, Hukum Islam, dan Hukum Adat baru 

timbul pada saat pewaris meninggal dunia. Pada saat Isteri dari 

terpidana Sudjiono Timan mengajukan permohonan Peninjauan 

Kembali kedudukannya adalah sebagai Isteri dan bukan ahli waris. 

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim 

yang menyatakan bahwa ketentuan ahli waris sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP dimaksudkan bukan dalam konteks 

hubungan waris mewaris atas harta benda terpidana, melainkan 

ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai kedudukan hukum 

sebagai ahli waris, karena Majelis Hakim dalam pertimbangannya 

tidak menguraikan rujukan atau acuan yang bisa menjadi dasar dari 

pendapat tersebut. 

 

2. Isteri Terpidana Yang Masih Hidup Dan Ahli Waris 

Menurut Pasal 263 Ayat (1) KUHAP 

Berkaitan dengan kedudukan Isteri dari terpidana Sudjiono 

Timan dalam perkara a quo, majelis Hakim yang memutus Peninjauan 

Kembali memiliki pendapat yang berbeda satu dengan lainnya. Dalam 

putusannya Majelis Hakim berpendapat bahwa pemohon Peninjauan 

Kembali adalah Isteri Terpidana Sudjiono Timan yang dalam 

kedudukannya sebagai ahli waris berhak mengajukan permohonan 



Peninjauan Kembali. Pendapat Majelis Hakim ini didasarkan 

pertimbangan sebagai berikut : 

a. Bahwa dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHAP ditentukan pihak-

pihak yang berhak mengajukan Peninjauan kembali terhadap 

putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap, yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan 

hukum, adalah Terpidana atau Ahli Warisnya. 

Pertimbangan Majelis Hakim ini merupakan pertimbangan dari 

aspek yuridis, karena Majelis Hakim menempatkan Pasal 263 

Ayat (1) KUHAP sebagai dasar untuk mengambil putusan dalam 

perkara ini. 

b. Bahwa Pemohon Peninjauan kembali adalah Isteri sah dari 

Terpidana Sudjiono Timan yang hingga saat diajukannya 

permohonan tidak pernah melakukan perceraian (vide Akte 

Perkawinan No.542/1991 tanggal 28 Desember 1991). 

Pertimbangan Majelis Hakim ini merupakan pertimbangan dari 

aspek yuridis, karena pemohon Peninjauan Kembali yang 

merupakan Isteri sah dari terpidana Sudjiono Timan berdasarkan 

Akte Perkawinan No. 542/1991 tanggal 28 Desember 1991. 

c. Bahwa KUHAP tidak memberikan pengertian siapa yang 

dimaksud “Ahli Waris” dalam Pasal 263 Ayat (1) tersebut. 

Pertimbangan Majelis Hakim ini merupakan pertimbangan dari 

aspek yuridis, karena Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang tidak 

memberikan pengertian siapa yang dimaksud dengan ahli waris 



telah menempatkan Majelis Hakim dalam keadaan yang bebas 

untuk menafsirkan siapa ahli waris yang dapat mnegajukan 

permohonan Peninjauan Kembali. 

d. Bahwa dalam sistem hukum yang berlaku di Negara RI, selain 

anak yang sah sebagai ahli waris dari orang tuanya, Isteri juga 

merupakan ahli waris dari suaminya. 

Pertimbangan Majelis Hakim ini merupakan pertimbangan dari 

aspek yuridis, karena sistem pewarisan yang berlaku di Indonesia 

menjadi acuan Hakim untuk memberikan putusan sehingga 

mengakui Isteri dari terpidana Sudjiono Timan adalah ahli 

warisnya. 

e. Bahwa makna istilah “Ahli Waris” dalam Pasal 263 Ayat (1) 

KUHAP tersebut dimaksudkan bukan dalam konteks hubungan 

waris mewaris atas harta benda Terpidana, melainkan istilah 

tersebut ditujukan kepada orang-orang yang mempunyai 

kedudukan hukum sebagai ahli waris dari terpidana berhak pula 

untuk mengajukan Peninjauan Kembali. 

Pertimbangan Majelis Hakim ini merupakan pertimbangan dari 

aspek yuridis. Dalam pertimbangan ini Majelis Hakim tetap 

mengacu pada ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP yang tidak 

menjelaskan mengenai siapa ahli waris. Oleh karena itu, dalam 

kebebasannya Majelis Hakim berpendapat bahwa ahli waris 

bukan dalam konteks hubungan waris mewaris terhadap harta 

benda terpidana, melainkan ditujukan kepada orang-orang yang 



mempunyai kedudukan hukum sebagai ahli waris dari terpidana 

berhak pula untuk mengajukan Peninjauan Kembali. 

f. Bahwa menurut M. Yahya Harahap, SH. dalam bukunya 

“Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP”, Edisi 

Kedua, 2012, halaman 617, antara lain menyatakan bahwa hak 

Ahli Waris untuk mengajukan Peninjauan kembali bukan 

merupakan “hak substitusi” yang diperoleh setelah Terpidana 

meninggal dunia. Hak tersebut adalah “hak orisinil” yang 

diberikan undang-undang kepada mereka demi untuk 

kepentingan terpidana. 

Pertimbangan Majelis Hakim ini merupakan pertimbangan dari 

aspek teoritik, karena Majelis Hakim menggunakan pendapatnya 

M. Yahya Harahap sebagai acuan untuk menjadi dasar adanya 

putusan perkara ini. 

Meskipun pertimbangan ini menjadi dasar putusan Peninjauan 

Kembali karena disetujui oleh sebagaian besar anggota Majelis Hakim, 

dalam musyawarah Majelis Hakim Agung terdapat perbedaan 

pendapat (dissenting opinion) dari anggota majelis yang memeriksa 

dan memutus perkara ini, yaitu Sri Murwahyuni, S.H., M.H yang 

berpendapat : 

- Bahwa permohonan Peninjauan Kembali diajukan oleh Isteri 

terpidana. 

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHAP, yang 

dapat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali adalah 



Terpidana atau Ahli Warisnya, artinya Ahli Waris dapat 

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali apabila 

Terpidana sudah meninggal dunia. 

- Bahwa dalam perkara a quo tidak ada keterangan yang 

menyatakan terpidana sudah meninggal dunia, karena terpidana 

tidak meninggal dunia tetapi melarikan diri untuk menghindari 

kewajibannya melaksanakan putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor 434 K/PID/2003 yang telah menjatuhkan pidana penjara 

selama 15 (lima belas) tahun karena terbukti melakukan korupsi, 

sehingga barang bukti dirampas untuk Negara. 

- Bahwa adalah ironis apabila Ahli Waris terpidana menuntut 

haknya, sementara kewajiban terpidana melaksanakan putusan 

Mahkamah Agung tidak dipenuhi atau dilaksanakan. 

Terhadap perbedaan pendapat tersebut dalam pertimbangan 

Majelis Hakim, penulis berpendapat bahwa kiranya pendapat Sri 

Murwahyuni, S.H., M.H lebih tepat karena Isteri dari terpidana 

Sudjiono Timan, saat mengajukan permohonan Peninjauan Kembali 

belum berkedudukan sebagai Ahli Waris. Saat permohonan Peninjauan 

Kembali diajukan oleh Isteri terpidana Sudjiono Timan, terpidana 

belum meninggal dunia atau setidak-tidaknya belum ada penetapan 

pengadilan yang menyatakan Sudjiono Timan meninggal dunia.  

Kedudukan Isteri sebagai ahli waris dari terpidana Sudjiono 

Timan akan muncul pada saat Sudjiono Timan telah meninggal dunia 

atau terdapat penetapan pengadilan yang menyatakan bahwa Sudjiono 



Timan telah meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan putusan 

Mahkamah Agung RI tanggal 20 April 1960 Reg Nomor 110 

K/SIP/1960 kedudukan janda diakui sebagai ahli waris dari almarhum 

suaminya sebagaimana ditetapkan :”bahwa menurut hukum adat 

seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum 

suaminya.”  

Selain itu pula, KUHPerdata mengatur pewarisan terjadi 

apabila pewaris meninggal dunia dan ditegaskan juga di dalam Pasal 

830 KUHPerdata yang menyatakan “Pewarisan hanya berlangsung 

karena kematian.” Dengan demikian, Isteri terpidana Sudjiono Timan 

baru berhak mengajukan permohonan Peninjauan Kembali pada saat 

terpidana Sudjiono Timan meninggal dunia.  

Demikian pula menurut sistem pewarisan hukum Islam, 

berdasarkan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Berlakunya Kompilasi 

Hukum Islam, ditegaskan mengenai pengertian Ahli Waris yang termuat 

dalam Bab I Pasal 171 ialah : 

“Orang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah 

atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan 

tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli pewaris.” 

Jadi, Isteri Sudjiono Timan mengajukan permohonan Peninjauan 

Kembali dalam sistem pewarisan menurut hukum Islam, kedudukan Isteri 

menjadi ahli waris terjadi pada saat suami meninggal dunia.  



Berdasarkan uraian diatas, penulis berpendapat bahwa dalam 

perkara a quo, Isteri terpidana Sudjiono Timan tidak memenuhi syarat 

formil permohonan Peninjauan Kembali dikarenakan beberapa alasan 

sebagai berikut : 

1. Isteri terpidana Sudjiono Timan tidak dapat mengajukan 

permohonan Peninjauan Kembali dengan status sebagai ahli waris 

dari terpidana. 

2. Kedudukan isteri dapat menjadi ahli waris dari suaminya, jika 

suaminya telah meninggal dunia atau stidak-tidaknya ada 

penetapan dari pengadilan yang menyatakan pewaris telah 

meninggal dunia. 

3. Dasar yang menjadi acuan Isteri terpidana Sudjiono Timan dapat 

mengajukan permohonan Peninjauan Kembali mengacu kepada 

sistem pewarisan menurut Hukum perdata dikarenakan jelas dalam 

Pasal 830 KUHPerdata menyatakan Pewarisan hanya berlangsung 

karena kematian. 

Pengertian ahli waris haruslah dilihat dalam satu kesatuan system 

hukum yang berlaku di Indonesia. Berdasarkan teori penafsiran, yang 

dalam hal ini penafsiran sistematik, pengertian ahli waris harus dilihat dari 

aspek hukum perdata. Dilihat dari aspek perdata baik berdasarkan 

KUHPerdata, Hukum Adat, Hukum Islam, kedudukan ahli waris baru 

timbul pada saat pewaris meninggal dunia.  

Oleh karena itu, dalam perkara a quo, Isteri terpidana Sudjiono 

Timan tidak memenuhi syarat formil sebagai pemohon Peninjauan 



Kembali karena kedudukannya sebagai Isteri bukan sebagai ahli waris 

sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 263 Ayat (1) KUHAP. 

 

*** 

 


