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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kejahatan (crime) merupakan tingkah laku yang melanggar hukum dan 

melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.1 Dalam konteks 

sosial, kejahatan merupakan fenomena sosial yang terjadi pada setiap tempat dan waktu. 

2 Hal ini menunjukkan bahwa kejahatan bukan saja merupakan masalah bagi suatu 

masyarakat tertentu yang berskala lokal maupun nasional, tapi juga menjadi masalah 

yang dihadapi oleh seluruh masyarakat di dunia, pada masa lalu, kini dan di masa 

mendatang, sehingga dapat dikatakan bahwa kejahatan sebagai a universal 

phenomenon. 3 

Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera 

tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usahausaha pencegahan tindak pidana 

pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya 

pembangunan nasional di berbagai bidang, keinginan yang kuat dari masyarakat yaitu 

untuk memberantas tindak pidana korupsi dan bentuk-bentuk penyimpangan lainnya 

 
1 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Jilid I Edisi Baru. Rajawali Press, Jakarta:1992, h. 134. 

 
2 Andi Matalata “Santunan Bagi Korban”, dalam J.E. Sahetapy. Viktimologi Sebuah Bunga 

Rampai. Pustaka Sinar Harapan, Jakarta: 1987, h. 35. 

 
3 Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Hukum 

Pidana. Ananta, Semarang: 1994, h. 2. 
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yang semakin meningkat, sebab dalam kenyataannya, perbuatan korupsi telah 

menimbulkan kerugian yang sangat besar pada perekonomian Negara dan mempunyai 

dampak yang sangat luas, salah satunya adalah terjadinya krisis di berbagai bidang. 

Untuk itu upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu ditingkatkan dan 

diintensifkan dengan menjujung tinggi kepentingan umum dan hak asasi manusia. Sejak 

1960an negara Indonesia sudah melakukan upaya-upaya pemberantasan tindak pidana 

korupsi, namun hingga saat ini langkah-langkah pemberantasan tersebut masih 

terhambat sampai saat ini. 4 

Di dalam Pasal 1 ayat 3 Undang- Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa Negara 

Indonesia adalah Negara hukum. Dari Pasal yang tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa negara Indonesia berdasarkan hukum (Rechtstaat), dan bukan berdasarkan 

kekuasaaan belaka (Macshstaat). Ini berarti bahwa Republik Indonesia adalah negara 

hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi 

hak asasi manusia, dan menjamin semua warga Negara bersamaan kedudukannya di 

dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 

tanpa terkecuali. 

Menurut Evi Hartati : 5 

“Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang boleh dilakukan 

serta yang dilarang.Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang 

nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang 

 
4 Romli Atmasasmita, Sekitar Masalah Korupsi, Aspek Nasional Dan Aspek Internasional. 

Mandar Maju, Surabaya,1998, h. 1. 

 
5 Evi Hartanti. Tindak Pidana Korupsi. Jakarta,Sinar Grafika. Jakarta, 2007. h. 1 
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mungkin terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak 

menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian merupakan bentuk 

penegakan hukum”  

 

Perbuatan-perbuatan yang merupakan tindak pidana korupsi dapat 

didefinisikan dari rumusan tindak pidana yang diatur didalam UU RI No. 31 Tahun 

1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah 

dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 (selanjutnya disebut dengan Undang-undang 

Tipikor).  

Korupsi diartikan penyalahgunaan kekuasaan publik untuk kepentingan pribadi 

atau privat yang merugikan publik dengan cara-cara bertentangan dengan ketentuan 

hukum yang berlaku.6 Korupsi merupakan kata yang sudah tidak asing lagi ditelinga 

kita. Korupsi di Indonesia telah ada sejak sebelum maupun sesudah kemerdekaan, baik 

di era Orde Lama maupun era Orde Baru, bahkan berlanjut hingga era Reformasi 

sampai dengan saat ini. Tindak Pidana Korupsi menurut Undang-undang Tipikor 

dikatakan sebagai jenis tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau 

perekonomian negara serta menghambat pembangunan nasional.7 

Dampak adanya Tindak Pidana Korupsi itu sendiri menyebabkan terhambatnya 

proses pembangunan negara ke arah yang lebih baik, yaitu peningkatan kesejahteraan 

serta pengentasan kemiskinan rakyat. Selain itu ketidakberdayaan di hadapan hukum 

dalam arti dari segi finansial, jabatan ataupun kedekatan dengan para pejabat ditambah 

minimnya komitmen dari elit pemerintahan menjadi faktor penyebab mengapa tindak 

 
6 Ridwan Zachrie Wijayanto, Korupsi Mengorupsi Indonesia, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta 

,2009, h. 6. 

 
7Konsiderans Menimbang Huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberatasan Tindak 

Pidana Korupsi. 
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pidana korupsi masih tumbuh subur di Indonesia. Semua itu karena hukum tidak sama 

dengan keadilan, hukum datang dari otak manusia penguasa, sedangkan keadilan datang 

dari hati sanubari rakyat.8 

Berbagai upaya telah dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi, 

namun hasil yang dicapai pada kenyataannya masih jauh dari yang diharapkan. Namun 

disadari, upaya untuk memberantas korupsi tidaklah semudah membalikkan telapak 

tangan, bahkan upaya pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut telah dilakukan 

jauh dari sejak masa kemerdekaan Republik Indonesia. Adanya 2 (dua) ketentuan 

peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana 

korupsi yang dihasilkan dalam kurun waktu antara tahun 1960 sampai dengan tahun 

1998 membuktikan pemerintah dan negara tidak tinggal diam dalam bidang 

pemberantasan tindak pidana korupsi. Peraturan perundang-undangan tersebut antara 

lain : 

1. Undang-Undang Nomor 24/Prp/1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan 

Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi; dan 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi.9 

Disamping kedua peraturan perundang-undangan tersebut diatas, negara melalui 

Majelis Permusyawaratan Rakyat mengeluarkan peraturan berupa TAP MPR Nomor 

IX/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 

 
8Amin Rahayu, Sejarah Korupsi di Indonesia, Kencana, Jakarta ,2005. h.74 

 
9 Arief Wahyudi Hertanto, Arief Nurul Wicakso, Tindak Pidana Korupsi Antara Upaya 

Pemberantasan dan Penegakan Hukum.  Pelita , Jakarta ,2007, h. 23. 
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Kolusi, dan Nepotisme. TAP MPR ini memberikan amanat kepada penyelenggara 

negara terkait khususnya pada penegak hukum baik itu Polisi, Jaksa maupun Hakim 

sebagai instrument dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. 

Setelah dikeluarkannya TAP MPR tersebut, lahirlah undang-undang dalam hal 

pemberantasan tindak pidana korupsi yang masih dipakai sampai dengan saat ini, yaitu : 

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi; dan 

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi.10 

Masalah korupsi merupakan permasalahan yang kompleks dan turun-temurun 

berjalan seiring, bahkan lebih cepat pertumbuhannya ketimbang urusan pemberantasan. 

Upaya pemberantasan korupsi yang terjebak dalam perdebatan selalu berjalan tertatih-

tatih di belakang laju pertumbuhan taktik dan strategi para pelaku korupsi.  

Di tengah-tengah perdebatan pemberantasan korupsi itu, akhir-akhir ini sering 

terdengar istilah Whistleblower dan Justice Collaborators sebagai salah satu pendekatan 

proses pemberantasan tindak pidana korupsi. Istilah Whistleblower dan Justice 

Collaborators menjadi semakin terkenal di Indonesia, terutama sejak munculnya Agus 

Condro, Nazarudin dan Komisaris Jenderal (Komjen) Pol. Susno Duadji. Istilah 

 
10Ibid. 
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Whistleblower dan Justice Collaborators memiliki makna yang berbeda tapi ada 

kesamaan. 

Whistleblower dalam Bahasa Indonesia diartikan seseorang atau organisai yang 

melaporkan suatu tindakan yang dianggap melanggar ketentuan kepada pihak yang 

berwenang. Whistleblower adalah seseorang yang melaporkan perbuatan yang 

berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam organisasi tempat dia bekerja, 

dan dia memiliki akses informasi yang memadai atas terjadinya indikasi tindak pidana 

korupsi tersebut. Whistleblower disebut juga peniup pluit, pemukul kentongan, atau 

‘pengungkap fakta’. Whistleblower dan Justice Collaborators saat erat kaitannnya 

dengan organisasi kejahatan ala mafia dan organisasi kejahatan tertua dan terbesar di 

Italia sehingga disebut Sicilian mafia. Organisasi ini pun berkembang di belahan dunia, 

misalnya untuk negara seperti Mafia di Rusia, Cartel di Colombia, Triad di Cina dan 

Yakuza di Jepang. Begitu kuatnya jaringan organisasi kejahatan tersebut sehingga 

orang-orang mereka bisa menguasai berbagai sektor kekuasaan, apakah itu eksekusf, 

legislatif maupun yudikatif termasuk aparat penegak hukum. 

Justice Collaborators adalah seseorang sebagai saksi pelaku yang bekerjasama 

(Jutice Collaborators) yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana 

tertentu, mengakui kejahatan yang dilakukan bukan pelaku utama dalam kejahatan 

tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi dalam proses pidana.11 Justice 

Collaborators adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang bersedia 

membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana atau akan 

 
11 Surat Edaran Mahkamah Agung No.4 Tahun 2011, Op.Cit, butir 9 (a). 
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terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset dan hasil suatu tindak 

pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada aparat penegak hukum 

serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan.12 

Whistleblower adalah pembocor rahasia atau pengadu, ibarat sempritan wasit 

(peniup pluit). Whistleblower adalah orang yang mengetahui dan memberikan 13 laporan 

serta informasi tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu 

kepada penegak hukum dan bukan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya.14 

Tidak jarang suatu sindikat bisa terbongkar karena salah seorang dari mereka 

ada yang berkhianat. Artinya, salah seorang dari mereka melakukan tindakan sendiri 

sebagai Whistleblower dan Justice Collaborators untuk mengungkap kejahatan yang 

mereka lakukan kepada publik atau aparat penegak hukum. 

Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai pelaku yang bekerjasama 

(Justice Collaborators) adalah sebagai berikut yang bersangkutan merupakan salah satu 

pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui 

 
 
12 Peraturan Bersama Tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang 

bekerjasama, M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, No.1 Tahun 2011, No.4 Tahun 

2011, Pasal.1 ayat.3 

 
13 Firman Wijaya, Whistleblower dan Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, , Penaku, 

Jakarta 2012, h.7 

 
14 Peraturan Bersama M.HH-11.HM.03.02.th.2011, PER-045/A/JA/12/2011, No.1 Tahun 2011, 

No.4 Tahun 201, Op.Cit, Pasal 1 ayat 1 

 



8 

IR – PERPUSTAKAAN UJINERSITAS AIRLANGGA 
 

TESIS PERLINDUNGAN HUKUM ADI PRASETYO 
 

kejahatan yang dilakukannya bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta 

memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. 15 

Sedangkan  Justice Collaborators  dalam bahasa Indonesia adalah saksi pelaku 

yang bekerjasama. Selanjutnya Justice Collaborators tersebut akan memperoleh 

penghargaan yang dapat berupa penjatuhan pidana percobaan bersyarat khusus, 

pemberian remisi dan asimilasi, pembebasan bersyarat, penjatuhan pidana paling ringan 

di antara terdakwa lain yang terbukti bersalah, perlakukan khusus, dan sebagainya. 

Sampai sekarang belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara 

khusus mengenai Whistleblower dan Justice Collaborators di Indonesia. 

Kedudukan Pengaturannya secara eksplisit termaktub dalam UNCAC 

selanjutnya disebut UU RI No. 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi, 

UNCATOC selanjutnya disebut UU RI No. 5 Tahun 2009 tentang Konvensi PBB Anti 

Kejahatan Transnasional, UU RI No. 8 Tahun 1981tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP). UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi selanjutnya dirubah menjadi UU RI No. 20 Tahun 2011 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, UU RI No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban serta kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung 

Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower) dan Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborators) dan 

Peraturan Bersama. 

 
15 Surat Edaran Mahkamah Agung Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana 

(Whistleblower) Dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (Justice Collaborators) Dalam Perkara Tindak 

Pidana Tertentu, SEMA No. 4 Tahun 2011. 
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Saat ini peranan dan perlindungan terhadap Justice Collaborators di Indonesia 

belum sepenuhnya secara luas dan maksimal terlaksana. Negara ini sangat jauh 

tertinggal dari negara-negara lain seperti Amerika Serikat, Australia dan beberapa 

negara di Eropa yang sudah lama menerapkan sistem peranan dan perlindungan Justice 

Collaborators. 

Peran pegungkapan Justice Collaborators kepada tersangka yang tidak memiliki 

iktikad baik membuka tabir kejahatan korupsi sama saja dengan membuka ruang tawar-

menawar tuntutan, negosiasi, serta peluang bagi politisi yang telah masuk bidikan KPK 

untuk lari dari jerat penegak hukum. Sebagian orang mengatakan bahwa keberadaan 

Justice Collaborators hanya digunakan sebagai sarana negoisasi para narapidana agar 

dapat lolos dari jeratan hukum dan opini yang tersebar mengatakan bahwa ini adalah 

wujud ketidakmampuan KPK dalam menangani kasus korupsi. Namun kiranya kita 

perlu melihat sisi kemanfaatan dari keberadaan Justice Collaborators sebagai salah satu 

langkah yang luar biasa.  

Dimungkinkan KPK akan mampu mengusut kasus korupsi tanpa bantuan Justice 

Collaborators sekalipun tetapi sangat mungkin bahwa hal itu memakan waktu yang 

cukup lama, sedangkan keuangan dan stabilitas negara tidak dapat ditempatkan dalam 

kondisi yang tidak pasti karena dapat mengganggu laju pertumbuhan dan perkembangan 

masyarakat di negara itu sendiri. Selain itu, besar kemungkinan bahwa aparat penegak 

hukum tidak akan menemukan ujung dari permasalahan ini, sehingga kasus ini nantinya 

terbengkalai dan menguap begitu saja tanpa penyelesaian. 
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Dalam konteks hukum positif kita, kehadiran Justice Collaborators perlu 

mendapatkan perlindungan agar kasus-kasus korupsi bisa diendus dan dibongkar.Tetapi 

dalam praktiknya, kondisi tersebut bukanlah persoalan yang mudah, karena banyak hal 

yang perlu dikaji serta bagaimana sebenarnya mendudukan Justice Collaborators dalam 

upaya memberantas praktik korupsi. Sebab secara yuridis normatif, mendapat 

perlindungan. Karena hal ini telah diatur secara tegas dalam Pasal 33 United Nations 

Cnvention Againts Corruption (UNCAC). Konvensi ini telah diratifikasi Indonesia 

melalui UU RI No.7 Tahun 2006, berdasar Pasal 15 butir (a) UU RI No. 30 tahun 2002, 

mengikuti dengan undang-undang RI 13 tahun 2006 tentang LPSK dan SEMA No.4 

tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. 

KPK berkewajiban untuk memberikan perlindungan terhadap pelapor dan saksi 

yang ikut bekerjasama. Meskipun saat ini ada lembaga perlindungan saksi dan korban, 

berdasar UU RI No.13 Tahun 2006 tidak ada tempat untuk mendapatkan perlindungan 

secara hukum. Bahkan, seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak 

dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila dia ternyata terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam 

meringankan pidana yang akan dijatuhkan. 

Tindak pidana korupsi merupakan kelompok kejahatan kerah putih, yaitu 

kejahatan yang biasa dilakukan oleh orang-orang yang memiliki jabatan dan kedudukan 

penting dalam institusi negara. Hal ini menunjukkan bahwa korupsi biasa dilakukan 

oleh orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mengerti seluk-beluk keuangan dan 

birokrasi dalam institusinya. Untuk menutupi perilakunya, para pelaku cenderung akan 
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membuat sebuah skenario yang rapi dan sulit diidentifikasi oleh penyidik dan kejaksaan 

sehingga mempersulit proses pemeriksaan di persidangan.  

Oleh karenanya, akan sangat efektif dan efisien jika para penegak hukum 

mengajak para pelaku kejahatan untuk bekerjasama menyelesaikan kasus korupsi yang 

sedang ditangani dengan menjadi seorang Justice Collaborators, yang artinya para aktor 

itu sendiri yang akan ‘bercerita’ tentang keseluruhan aksi korupsi yang dilakukan oleh 

komplotannya. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, pokok permasalahan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut ; 

1. penanganan dan perlindungan Justice Collaborators dan Whistleblower 

dalam sistem hukum pidana di Indonesia 

2. prospektif hukum pidana di Indonesia mengenai  Justice Collaborators dan 

Whistleblower dalam pengungkapan tindak pidana korupsi 

 

1.3 Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan penelitian dalam tesis ini adalah sebagai berikut :  

1. Untuk menganalisis mekanisme penanganan Justice Collaborators dan 

Whistleblower dalam sistem hukum pidana di Indonesia serta bentuk-bentuk 

dan perlindungan Justice Collaborators dan Whistleblower dalam 

perundang-undangan. 
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2. Untuk menganalisis pandangan atau perspektif hukum pidana di Indonesia 

mengenai  Justice Collaborators dan Whistleblower dalam pengungkapan 

tindak pidana korupsi. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Berangkat dari permasalahan-permasalahan di atas penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan manfaat sebagai berikut :  

a. Dari segi teoritis sebagai suatu bentuk penambahan literatur di bidang 

hukum acara pidana khususnya dalam hal pelaksanaan perlindungan 

terhadap saksi sekaligus pelaku dalam kasus korupsi.  

b. Dari segi praktis sebagai suatu bentuk sumbangan pemikiran dan masukan 

para pihak yang berkepentingan sehingga dapat dicapainya suatu kepastian 

hukum dalam bidang perlindungan saksi.  

 

1.5 Tinjauan Pustaka   

a. Tindak Pidana Korupsi 

Pengertian Tindak Pidana Korupsi sangat bervariasi, secara umum tindak 

pidana korupsi itu berkaitan dengan perbuatan yang merugikan kepentingan publik atau 

masyarakat luas untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu.Menurut Syed 

Hussein Alatas, saat-saat pemerintah memberikan kontrak dengan syarat-syarat tertentu 

juga bisa dimanfaatkan oleh koruptor.16 

 
16 Syed Hussein Alatas, Sosiologi Korupsi Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer, 

PL3S ,Jakarta ,1983, h.23. 
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Menurut Kartini-Kartono, korupsi merupakan benalu sosial yang merusak 

sendi-sendi stuktur pemerintah dan menjadi hambatan paling utama dalam 

pemerintahan.17 

Arti dari korupsi yang telah diterima dalam perbendaharaan kata Bahasa 

Indonesia itu telah disimpulkan oleh Poerwadarminta dalam kamus umum bahsa 

Indonesia bahwa korupsi adalah :18 

“Perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok, dan 

sebagainya, lalu dalam kamus besar bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh 

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan edisi kedua 1995 mengartikan korupsi 

sebagai penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan dan 

sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Jadi secara epistemologis 

kata korupsi berarti kemerosotan dari keadaan yang semula baik, sehat, benar 

menjadi penyelewengan, busuk, kemerosotan itu terletak pada fakta bahwa 

orang menggunakan kekuasaan, kewibawaan, dan wewenang jabatan 

menyimpang dari tujuan yang semula dimaksud”. 

 

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 

2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi lebih luas seperti yang tercantum di 

dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan, dihukum 

karena tindak pidana korupsi, yaitu : 19 

1. Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri 

sendiri atau orang atau suatu badan yang secara langsung atau tidak langsung 

dapat merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau 

 
17 Kartini Kartono, Patologi Sosial, Rajawali, Jakarta, 1988, h.87   

 
18 Djoko Prakoso dan Ali Suryati, Upetisme Ditinjau Dari Undang-Undang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi cetakan I tahun 1971, Bina Aksara, Jakarta, 1986, h. 8 

 
19 R. Soesilo, KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal,Politea, Bogor, 

h. 434. 
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diketahui atau patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan 

keuangan negara atau perekonomian negara. 

2. Barang siapa dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau 

suatu badan, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang 

ada atau yang karena jabatan atau kedudukan, yang secara langsung atau tidak 

langsung dapat merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. 

3. Barang siapa melakukan kejahatan yang tercantum dalam Pasal 209, 210, 387, 

388, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 423, 425, dan Pasal 435 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana. 

4. Barang siapa memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri seperti 

dimaksud dalam Pasal 2 dengan mengingat sesuatu kekuasaan atau sesuatu 

wewenang yang melekat pada jabatannya atau kedudukannya atau oleh si 

pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan itu. 

5. Barang siapa tanpa alasan yang wajar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 

setelah menerima pemberian atau janji yang diberikan kepadanya seperti yang 

tersebut dalam Pasal 418, 419 dan Pasal 420 Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana, tidak melaporkan pemberian atau janji tersebut kepada yang berwajib. 

Pengertian tindak pidana korupsi berdasarkan undang-undang tentang 

pemberantasan tindak pidana korupsi lebih luas lagi yaitu dengan dicantumkan 

korporasi sebagai subjek hukum. Pengertian korporasi sendiri tercantum dalam Pasal 1 

angka 1 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi yang menyebutkan, bahwa korporasi adalah kumpulan orang dan atau 
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kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan 

hukum. 

Korupsi banyak disangkutkan kepada ketidak jujuran seseorang dalam bidang 

keuangan. Berdasarkan pemahaman Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

perubahan Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi. 

Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri 

sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan 

atau perekonomian negara. Sehingga unsur- unsur yang harus dipenuhi agar suatu 

perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah :20 

1) Secara melawan hukum 

2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain 

3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. 

Untuk memahami makna dari korupsi terlebih dahulu memahami pencurian dan 

penggelapan terlebih dahulu. Pencurian berdasarkan Pasal 362 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana adalah perbuatansecara melawan hukum mengambil barang sebagian 

atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki.  

Pengertian tindak pidana korupsi menurut Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 

tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah: 

 
20 Arya Maheka,  Mengenali & Memberantas Korupsi, KPK RI/ 

http://artasite.blogspot.com/2011/10/mengenali-korupsi-bagian-ii.html 

http://artasite.blogspot.com/2011/10/mengenali-korupsi-bagian-ii.html
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“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya 

diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara 

atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana 

penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda 

paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).” 

Bedasarkan rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan Tindak Pidana 

Korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan 

keungan Negara atau perekonomian Negara. 

Rumusan delik korupsi dalam Undang-undang No. 31 tahun 1999 mengadopsi 

sebagian besar dari delik korupsi undang-undang No. 3 tahun 1971, dengan perubahan 

sebagai hal yang menarik untuk diperhatikan, sebagai berikut: Memperluas subjek delik 

korupsi. Memperluas pengertian pegawai negeri. Memperluas pengertian delik korupsi. 

Memperluas jangkauan berbagai modus operandi keuangan negara delik korupsi 

dirumuskan secara tegas sebagai delik formil. Subjek korporasi dikenakan sanksi. Guna 

mencapai tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas Delik korupsi 

sanksi pidana berbeda dengan sanksi pidana undang-undang sebelumnya. Akan 

dibentuk tim gabungan yang dikoordinasikan oleh Jaksa Agung, agar dalam proses 

penanganan delik korupsi tersangka/terdakwa memperoleh perlindungan hak-hak asasi. 

Penyidik, penuntut, dan hakim dapat langsung meminta keterangan keuangan 
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tersangka/terdakwa pada Gubernur Bank Indonesia diterapkan pembuktian terbalik 

terbatas. Partisipasi masyarakat berperan dalam pemberantasan delik korupsi. Akan 

dibentuk Komisi Pemberantasan Delik Korupsi, dua tahun mendatang. 

b. Saksi  

Pada Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 menjelaskan”saksi 

adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri”.  

Menurut hukum acara pidana, keterangan saksi merupakan bukti yang paling 

penting. Boleh dikatakan keterangan saksi dalam setiap proses pemeriksaan perkara 

pidana tetap diperlukan walaupun seandainya bukti berupa surat atau keterangan 

terdakwa telah ada. Meskipun di atas telah diuraikan bahwa setiap pemeriksaan perkara 

pidana untuk menentukan salah atau tidaknya seorang terdakwa harus didukung 2 (dua) 

alat bukti yang sah, namun walaupun telah dipenuhi syarat tersebut dalam prakteknya 

masih juga diusahakan untuk mendengar keterangan saksi, dan keterangan saksi 

tersebut setidak-tidaknya harus ada dua.  

Menurut Pasal 1 butir ke-26 KUHAP, saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. 

Selanjutnya Pasal 1 butir ke-27 KUHAP mengatur sebagai berikut “keterangan 

saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari 
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saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 

alami sendiri dengan menyebut alasan pengetahuannya itu “. 

Dari ketentuan tersebut di atas, dapat ditarik unsur-unsur saksi yang terpenting 

yaitu :21 Adanya peristiwa pidana yang ia (saksi), Dengar sendiri, Lihat sendiri, Alami 

sendiri. 

Menjadi saksi adalah salah satu kewajiban setiap orang. Orang yang menjadi 

saksi setelah dipanggil ke suatu sidang pengadilan untuk memberikan keterangan, tetapi 

dengan menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana berdasarkan ketentuan 

undang-undang yang berlaku.22 Begitu pula dalam tindak pidana korupsi, apabila 

penyidik 23 dianggap perlu untuk memberikan keterangan pada sidang di pengadilan 

maka penyidik harus memberikan keterangannya.  

Dalam Pasal 1 angka 26 KUHAP menjelaskan saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri. 

Ketentuan Saksi yang mempunyai nilai dan kekuatan Pembukian  Ditinjau dari segi 

nilai dan kekuatan pembuktian atau degree of evidence keterangan saksi, agar 

keterangan saksi mempunyai nilai serta kekuatan pembuktian perlu dipenuhi ketentuan 

sebagai berikut : 24 

 
21 M. Yahya Harahap, 2006, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan 

Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Jakarta : Sinar Grafika, h. 255.   
22 Mohammad Taufik Makaro dan Suhasril. Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek. 

Ghia Indonesia. Bogor. 2010. h. 107 

 
23 Penyidik dalam h ini adalah penyidik pada Komisi Pemberantasan Korupsi yang diangkat dan 

diberhentikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi sesuai Pasal 45 Ayat (1) UU No.32 tahun 2002. 

 
24 M.Yahya Harahap. Ibid. h 290. 
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1) Keterangan Saksi diucapkan dalam Sidang Pengadilan  

Keterangan saksi yang mempunyai nilai ialah keterangan yang sesuai 

dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP yaitu 

keterangan yang saksi lihat, dengar, dan alami sendiri serta menyebut 

alasan dari pengetahuannya itu.Selanjutnya berdasarkan Pasal 185 

Ayat (1) KUHAP keterangan saksi dapat bernilai sebagai alat bukti 

apabila keterangan tersebut dinyatakan dalam sidang pengadilan. 

Dari ketentuan Pasal 1 angka 27 KUHAP dihubungkan dengan 

ketentuan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP tersebut dapat dipahami 

bahwa setiap keterangan saksi diluar apa yang didengarnya sendiri 

dalam peristiwa pidana yang terjadi atau diluar yang dilihat atau 

dialaminya dalam peristiwa pidana yang terjadi, keterangan yang 

diberikan diluar pendengaran, penglihatan, atau pengalaman sendiri 

mengenai suatu peristiwa pidana yang terjadi , tidak dapat dijadikan 

dan bernilai sebagai alat bukti sehingga keterangan semacam itu 

tidak mempunyai kekuatan nilai pembuktian oleh karena keterangan 

tersebut mengarah kepada testimonium de auditu dan sebatas 

pendapat atau rekaan.   

2) Harus mengucapkan sumpah atau janji  

Berdasarkan Pasal 160 Ayat (3) KUHAP sebelum saksi memberikan 

keterangan, wajib mengucapkan sumpah atau janji. Sumpah atau 
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janji tersebut dilakukan menurut agamanya masing-masing dan lafal 

sumpah atau janji berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan 

yang sebenar-benarnya dan tiada lain dari yang sebenarnya. Pada 

prinsipnya sumpah atau janji diucapkan sebelum saksi memberikan 

keterangan, akan tetapi Pasal 160 Ayat (4) KUHAP memberi 

kemungkinan saksi untuk mengucapkan sumpah atau janji setelah 

saksi memberikan keterangan. Mengenai saksi yang menolak 

mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, dalam Pasal 

161 KUHAP ditentukan bahwa terhadap saksi dapat dikenakan 

sandera yang dilakukan berdasarkan penetapan hakim ketua sidang 

dan penyanderaan dilakukan untuk paling lama selama empat belas 

hari.  

3) Keterangan seorang saksi tidak cukup  

Bahwa prinsip umum pembuktian yang dianggap cukup menurut 

sistem pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP yaitu 

sekurang-kurangnya dengan dua alat bukti yang sah, atau paling 

minimum kesalahan terdakwa harus dibuktikan dengan dua alat bukti 

yang sah. Keterangan seorang saksi saja baru bernilai sebagai satu 

alat bukti yang harus ditambah dan dicukupi dengan alat bukti lain. 

Bahwa berdasarkan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP keterangan seorang 

saksi saja tidak cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa atau 
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unus testis nullus testis, kesaksian semacam ini tidak dapat dinilai 

sebagai alat bukti.  

4) Keterangan saksi yang saling berhubungan  

Keterangan beberapa orang saksi baru dapat dinilai sebagai alat bukti 

serta mempunyai kekuatan pembuktian apabila keterangan para saksi 

tersebut saling berhubungan dan saling menguatkan tentang 

kebenaran suatu keadaan atau kejadian tertentu sebagaiman yang 

ditentukan Pasal 185 Ayat (4) dengan kata lain bahwa saksi yang 

banyak tapi berdiri sendiri-sendiri, masing-masing mereka 

dikategorikan “saksi tunggal” yang tidak memiliki kekuatan 

pembuktian karena keterangan saksi tunggal tidak memadai untuk 

membukikan kesalahan terdakwa. 

c. Perlindungan Hukum  

Perlindungan hukum pada dasarnya difungsikan sebagai suatu keadaan terhadap 

keberadaan hukum itu sendiri dalam hal mengatur hubungan-hubungan yang terdapat di 

dalam masyarakat. Jadi pada dasarnya membicarakan hukum sama dengan 

membicarakan pengertian hukum itu sendiri, karena elemen-elemen daripada tujuan 

hukum itu sendiri 
 25 

Perlindungan hukum adalah suatu keadaan yang menyangkut penyelenggaraan 

kehidupan manusia sebagai kehidupan bersama. Keadaan tertib yang umum 

menyiratkan suatu keteraturan yang diterima secara umum sebagai suatu kepantasan 

 
25 Martiman Prodjohamidjojo, Op.Cit, h. 21. 
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minimal yang diperlukan, supaya kehidupan bersama tidak berubah menjadi anarki. 

Masalah perlindungan hukum sering dibahas dengan menggunakan istilah yang 

berbeda-beda oleh berbagai penulis. Ada yang menyebutkan sebagai suatu sebab bagi 

keadaan damai, ada juga yang menyebutnya sebagai akibat daripada kepastian hukum. 

Apapun pengertian yang digunakan untuk perlindungan hukum maka tujuan yang utama 

adanya untuk mencapai ketertiban umum. Perlindungan hukum memerlukan sesuatu 

yang mampu mengakibatkan bahwa keadaan masyarakat secara umum adalah tertib, 

dan bukan sebaliknya, “tata tertib hukum sebenarnya merupakan kepentingan objektif 

dan sebenarnya dari semua pihak dalam masyarakat. Artinya, jika dibiarkan, keadaan 

umum masyarakat itu bisa saja menjadi tidak tertib.“.26 

d. Sistem Pembuktian 

Sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang 

dipergunakan, penguraian alat bukti dan cara-cara bagaimana alat-alat bukti itu 

dipergunakan dan dengan cara bagaimana hakim harus membentuk keyakinannya. 27 

Dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada dikenal beberapa 

sistem atau teori pembuktian, yaitu : 

1. Sistem pembuktian yang positif, yaitu sistem pembuktian yang hanya didasarkan 

semata-mata pada alat-alat bukti yang dibenarkan oleh undang-undang atau yang 

sah menurut undang-undang. Artinya jika telah tebukti suatu perbuatan sesuai 

dengan alat-alat bukti yang disebut oleh undang-undang, maka keyakinan hakim 

 
26 Budiono Kusumohamidjojo, 1999, Ketertiban Yang Adil, Jakarta : Grasindo, h. 121 

 
27 Hari sasangka & Lily Rosita,Op.Cit.,h. 10-13. 

 



23 

IR – PERPUSTAKAAN UJINERSITAS AIRLANGGA 
 

TESIS PERLINDUNGAN HUKUM ADI PRASETYO 
 

tidak diperlukan sama sekali. Dalam sistem pembuktian yang hanya didasarkan 

pada alat-alat bukti, akan mengesampingkan tugas hakim dalam kaitan dengan 

upaya untuk menciptakan hukum. Menurut D. Simons, sistem atau teori 

pembuktian berdasarkan undang-undang secara positif ini berusaha untuk 

menyingkirkan semua pertimbangan subjektif hakim dan mengikat hakim secara 

ketat menurut peraturan-peraturan pembuktian yang keras. 28Bahkan lebih dari itu, 

kebenaran dari putusannya pun terdapat peluang untuk tidak sesuai dengan kondisi 

yang sebenarnya. Sebab, dapat saja barang bukti yang dihadirkan dalam sidang 

pengadilan merupakan hasil rekayasa. 

2. Sistem pembuktian yang hanya didasarkan pada keyakinan hakim, yaitu sistem 

pembuktian yang hanya mendasarkan pada keyakinan hakim semata, dan yang jelas 

akan menonjol adalah sikap subjektifitas dari hakim. Dalam sistem ini hakim 

mendasarkan terbuktinya suatu keadaan atas keyakinan belaka, dengan tidak terikat 

oleh suatu peraturan. Tentunya selalu ada alasan berdasar atas pikiran secara logika, 

yang mengakibatkan seorang hakim mempunyai pendapat tentang terbukti atau 

tidaknya suatu tindak pidana. Masalahnya adalah, bahwa dalam sistem ini hakim 

tidak diwajibkan menyebutkan alasanalasan itu. Dan kalau hakim menyebutkan alat 

bukti yang ia pakai, maka hakim dapat memakai alat bukti apa saja. Keberatan 

dalam sistem ini adalah, bahwa terkandung di dalamnya suatu kepercayaan yang 

terlalu besar kepada ketepatan kesan-kesan perseorangan belaka dari seorang 

hakim. 

 
28 Andi Hamzah, Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia,  Ghia Indonesia, Jakarta. 1983. 

h.229. 
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3. Sistem pembuktian yang didasarkan pertimbangan hakim yang logis, dalam sistem 

ini peranan alat bukti telah ditiadakan dan yang menjadi pertimbangan hanya nilai 

rasionalitas dari suatu kejadian. Sistem ini berpangkal tolak pada keyakinan hakim, 

tetapi keyakinan itu harus didasarkan kepada suatu kesimpulan yang logis, yang 

tidak didasarkan kepada undang-undang, tetapi ketentuan-ketentuan menurut ilmu 

pengetahuan hakim sendiri, menurut pilihannya sendiri tentang pelaksanaan 

pembuktian yang mana yang akan ia pergunakan.29 

4. Sistem pembuktian negative, yaitu sistem pembuktian yang selain didasarkan pada 

keyakinan hakim, juga didasarkan pada alat-alat bukti yang ada. Dalam sistem 

negatif ada dua hal yang merupakan syarat untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa, yaitu : 

a. Wettelijk; adanya alat bukti yang sah yang telah ditetapkan oleh undang-undang. 

b. Negatief; adanya keyakinan (nurani) dari hakim, yakni berdasarkan bukti-bukti 

tersebut hakim meyakini kesalahan terdakwa. 

 

Alat bukti yang telah ditentukan oleh undang-undang tidak bisa ditambah 

dengan alat bukti lain, serta berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan seperti 

yang telah ditentukan oleh undang-undang belum bisa memaksa seorang hakim 

menyatakan terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan.30 

Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif merupakan teori 

antara sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif dengan sistem 

 
29Ibid .h.232. 

 
30Hari Sasangka & Lily Rosita.Op.Cit. h. 17. 
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pembuktian keyakinan hakim atau Conviction-in time.Sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara negatif merupakan keseimbangan antara kedua sistem yang 

saling bertolak belakang secara ekstrem.Dari keseimbangan menurut undang-undang 

secara negatif menggabungkan ke dalam dirinya secara terpadu sistem pembuktian 

menurut keyakinan dengan sistem pembuktian menurut undang-undang secara positif. 

Dari penggabungan kedua sistem tersebut terwujudlah sistem pembuktian menurut 

undang-undang secara negatif. 

1.6 Metode Penelitian  

a. Tipe Penelitian  

Tipe penelitian yang dipakai adalah Yuridis Normatif yaitu teknik atau prosedur 

telaah dengan berpedoman pada beberapa asas hukum, kaidah kaidah hukum, maupun 

prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan 

yang bersifat umum  dan khusus. Sehingga dapat menjawab isu hukum yang terkait  

Lebih lanjut dikatakan dalam melakukan penelitian hukum langkah-langkah 

yang dilakukan adalah sebagai berikut ; .31 

1. Mengidentifikasikan fakta hukum dan mengeliminir hal-hal 

yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak 

dipecahkan; 

2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandan 

mempunyai relevnasi juga bahan-bahan non hukum; 

 
31 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group,Jakarta, 2005, 

h.171. 
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3. Melakukan telaah atas isu yang diajukan berdasarkan bahan-

bahan yang telah dikumpulkan; 

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab 

isu hukum; 

5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumenatasi yang telah 

dibangun di dalam kesimpulan 

b. Pendekatan Masalah 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan Pendekatan 

perundangan-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach). 

Pendekatan perundangan-undangan (statute approach) diperlukan guna 

mengkaji lebih lanjut mengenai dasar hukum. Pendekatan perundang-undangan 

dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum.32  Pendekatan perundang-undangan ini dimaksudkan untuk 

mengkaji dan menganalisis terhadap peraturan perundang-undangan yang berkaitan 

dengan isu hukum terkait.33  Secara teoritis landasan itu memberikan dasar bagi hukum 

pengaturan tentang penggunaan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 

Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Sebagai pedoman dalam penanganan dan 

perlindungan pelapor tindak pidana dan pelaku tindak pidana yang bekerjasama dan 

 
32ibid. 

 
33 Peter Mahmud Marzuki, Proposal Penelitian Hukum, h.1. 
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Perlu dilakukan penganalisaan peraturan perundang-undangan melalui pendekatan 

perundang-undangan yang menjadi dasar landasan tersebut. Peraturan Perundang-

undangan yang dikaji dan dianalisis antara lain Undang-undang No. 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Pendekatan konseptual (conceptual approach), beranjak dari pandangan 

pandangan dan doktrin doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum. 34 Mempelajari 

pandangan pandangan dan doktrin doktrin tersebut dengan penafsiran sistematisasi 

terhadap bahan bahan hukum tertulis, khususnya dalam Undang-undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang Nomor 31 

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi secara komprehensif atas 

bahan bahan yang telah diinventarisir baik penentuan jenis perundang undangannya, 

jenis-jenis Pasal tertentu atau khusus dari peraturan perundang undangan.  

Konsep yang dikaji mengenai pandangan hukum pidana terhadap konsep 

pelaku yang bekerjasama dan pelapor tindak pidana khususnya pada tindak pidana 

korupsi. Konsep pelaku yang bekerjasama dan pelapor tindak pidana khususnya pada 

tindak pidana korupsi merupakan objek hukum yang akan dikaji dengan menggunakan 

undang-undang terkait dengan menggunakan metode penafsiran sistematis. Penanganan 

khusus dan perlindungan khusus pelaku yang bekerjasama dan pelapor tindak pidana 

ditarik pada permasalahan tentang perspektif hukum pidana terhadap pelaku yang 

 
34 Ibid, h.7 
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bekerjasama dan pelapor tindak pidana khususnya pada tindak pidana korupsi, baik dari 

segi ketentuan umum, penanganan, perlindungan maupun penghargaan pada pelaku 

yang bekerjasama dan pelapor tindak pidana. 

c. Bahan hukum 

Dalam penelitian ini sumber bahan hukum yang diperoleh, terdiri dari : 

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai 

otoritas) yang berkaitan dengan penulisan ini. 

 Bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini adalah: 

1. Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia1945. 

2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana jo. 

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya 

undang-undang Nomor 1 Tahun 1946 Republik Indonesia tentang Peraturan 

Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Mengubah 

Kitab undang-undang Hukum Pidana. 

3. Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana. UU No. 8 Tahun 1981. 

4. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi 

5. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban.  

6.  Peraturan Pemerintah  No. 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan 

Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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7. Peraturan Bersama tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama. Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, 

Nomor PER- 045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-

02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011. 

8. Surat Edaran tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana dan Saksi 

Pelaku yang Bekerja Sama di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. SEMA 

No. 4 Tahun 2011 

Bahan hukum skunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

secara umum mengenai apa yang terdapat dalam bahasan hukum primer. Bahan Hukum 

Skunder yang diperlukan dalam penulisan ini yaitu pendapat para ahli hukum dan 

literatur tentang hukum ( jurnal hukum dan buku hukum). 

Bahan hukum primer berupa perundangan-undangan dikumpulkan dengan 

metode inventarisasi dan kategorisasi.Bahan hukum sekunder dikumpulkan dengan 

sistim kartu catatan (card system), baik dengan kartu ikhtisiar (memuat ringkasan 

tulisan sesuai aslinya, secara garis besar dan pokok gagasan yang memuat pendapat asli 

penulis); Kartu kutipan (digunakan untuk memuat catatan pokok permasalahan); serta 

kartu ulasan (berisi analisis dan catatan khsus penulis).Bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder yang telah dikumpulkan (inventarisasi) kemudian dikelompokakan dan 

dikaji dengan pendekatan perundangan-undangan guna memperoleh gambaran 

sinkronisasi dari semua bahan hukum. 
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Selanjutnya dilakukan sistimatisasi dan kalisifikasi kemudian dan dikaji serta 

dibandingkan dengan teori dan prinsip hukum yang dikemukakan oleh para ahli, untuk 

akhirnya dianalisa secara normatif. 

d.  Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum 

Studi ini diawali dengan suatu penelitan untuk mengumpulkan bahan hukum 

akurat yang berkaitan dengan judul tesis ini. Baik bahan hukum primer maupun bahan 

hukum skunder dikumpulkan berdasarkan topic permasalahan yang telah dirumuskan 

dan diklasifikasikan menurut sumber dan hirarkinya untuk dikaji secara komperehensif. 

e. Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum. 

Pada penelitian hukum normatif , hakikat pengolahan bahan hukum merupakan 

kegiatan dalam bentuk indentifikasi terhadap bahan hukum yang dijadikan referensi 

atau bahan kajian atas permaslahan . kegiatan identisifikasi dilanjutkan dengan kegiatan 

mengadakan sistematisasi terhadap bahan-bahan hukum  tertulis . sistemisasi berarti 

membuat klasifikasi secara komperehensif atas bahan-bahan yang telah diinventarisir 

baik penentuan jenis peraturan perundang-undangannya maupun Pasal-Pasal tertentu 

atau khusus dari peraturan perundang-undangan, sehingga memudahkan perkerjaan 

analisis yang dapat menjawab permasalahan atas dasar kebenaran koherensi , dalam 

kedudukan yang berhubungan secara menegaskan, menerangkan dan bersifat 

fungsional, serta dibangun oleh interpretasi hukum dan pola penalaran deduktif 
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kualitatif yaitu bentuk penalaran berdasarkan preposisi-preposisi umum yang diarahkan 

untuk mendapatkan konklusi  bersifat khusus. 

1.7 Sistematika Penulisan  

Tesis ini disusun dengan sistematika yang terbagi dalam empat bab. Masing-

masing bab terdiri dari beberapa sub bab guna memperjelas ruang lingkup dan 

mencakup masalah yang diteliti. Adapun urutan dan tata letak masing-masing bab serta 

pokok pembahasan nya adalah sebagai berikut; 

BAB I  tentang pendahuluan bab ini menguraikan latar belakang timbulnya 

masalah yang akan dikaji dalam tesis ini. Selain itu juga aka menguraikan mengenai 

bagaimana cara menganalisis permasalahan tersebut. Untuk itu dalam bab ini akan 

terbagi ke dalam sub bab yang secara berturut-turut menguraikan latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, 

metode penelitian dan sistematika penulisan. 

BAB II membahas tentang Penanganan, Perlindungan Dan Penghargaan  

Terhadap Justice Collaborators Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi Di 

Indonesia dengan Perlindungan Terhadap Justice Collaborators dan Whistleblower 

Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia, dengan sub bab Pengaturan 

Perlindungan Terhadap Justice Collaborators Dalam Pengungkapan Tindak Pidana 

Korupsi di Indonesia, serta Pengaturan Perlindungan Terhadap Whistleblower Dalam 

Pengungkapan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia  kemudian Penanganan Khusus 
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Terhadap Justice Collaborators dan Whistleblower dalam sistem hukum pidana di 

Indonesia sebagai sub bab terakhir dari bab ii. 

BAB III membahas tentang Prospektif Hukum Pidana Terhadap Justice 

Collaborators Dan Whistle Blower Pada Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum 

Pidana Di Indonesia dengan sub bab Konsep Justice Collaborator Dalam Kedudukannya 

Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana, Konsep Whistleblower Dalam 

Kedudukannya Sebagai Alat Bukti Dalam Sistem Peradilan Pidana dan Perbedaan 

Whistleblower Dan Justice Collaborators 

BAB IV Penutup berisi tentang  Kesimpulan dan Saran dari penulisan tesis 

 

 


