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Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban sangatlah penting terlebih terdapat 

LPSK sebagai lembaga yang menaungi dan melindungi saksi dan korban. Begitu 

juga halnya dengan perlindungan terhadap saksi khusus seperti whistle blower dan 

justice collaborator, whistle blower dapat digolongkan sebagai pelapor dan juga 

sebagai pengungkap fakta atas kasus tertentu yang biasanya di Indonesia banyak 

terdapat pada kasus korupsi namun dapat juga terdapat pada kasus lainnya sesuai 

terdapat pada penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang  

Perlindungan Saksi dan Korban. Justice collaborator digolongkan sebagai saksi 

yang juga sebagai pelaku yang bekerjasama dengan aparat hukum untuk 

mengungkap fakta-fakta penting untuk diketahui pada kasus yang sama. Oleh 

karenanya kedudukan whistle blower dan justice collaborator sangatlah penting 

untuk mengungkap suatu kasus dan fakta-fakta yang belum diketahui dalam kasus 

tersebut, maka perlindungan bagi whistle blower dan justice collaborator 

sangatlah penting untuk mengungkap fakta-fakta dalam kasus tertentu. 

Berdasarkan uraian tersebut, rumusan permasalahan dalam skripsi ini adalah: a) 

Mengapa perlu adanya perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta 

(whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) ? dan 

b) Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta 

(whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) ? 

 

Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan yuridis normative dan 

yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder.Data 

yang sudah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian, lalu dipresentasikan untuk 

dilakukan pembahasan dan dianalisis secara kualitatif, kemudian untuk 

selanjutnya ditarik suatu kesimpulan. 
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Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik kesimpulan bahwa 

Perlindungan terhadap whistle blower dan justice collaborator sangat diperlukan 

dikarenakan whistle blower dan justice collaborator mempunyai peran yang amat 

penting dalam pengungkapan fakta kasus hukum. Perlindungan yang diberikan 

LPSK terhadap whistle blower dan justice collaborator sering terjadi ancaman 

terhadap nyawa saksi tersebut misalnya dari anggota organisasi kejahatan yang 

membuat aturan keras bagi anggotanya yang berani membocorkan rahasia 

kejahatan kelompok mereka oleh karenanya perlu perlindungan dari LPSK 

sebagai lembaga yang berwenang, seringkali juga ada keterlibatan pihak yang 

memiliki kekuasaan dan terlibat dalam kasus kriminal dan juga sulitnya 

menemukan bukti-bukti kejahatan yang seringkali kegiatannya di Kamuflase 

sehingga dianggap legal kegiatannya maka para saksi itu harus dilindungi sebagai 

kunci pengungkapan kasus. Saksi yang dalam hal ini whistle blower dan justice 

collaborator akan berani memberikan informasi apabila ada perlindungan dari 

pihak yang berwenang yaitu dalam hal ini LPSK. 

Penulis menyarankan agar pelaksanaan perlindungan hukum terhadap whistle 

blower dan justice collaborator yang dilaksanakan oleh LPSK dapat berjalan 

maksimal maka diharapkan pemerintah mengusulkan adanya pembukaan cabang 

LPSK di daerah-daerah lain agar memudahkan saksi diluar Jakarta untuk 

mengajukan permohonan kepada LPSK dan memudahkan juga bagi LPSK dalam 

melaksanakan perlindungan yang memang menjadi tugas dan wewenang LPSK.  

Kemudian juga masalah anggaran dana untuk pelaksanaan yang di anggarkan 

dalam APBN hendaknya di tingkatkan juga agar pembangunan cabang LPSK di 

daerah-daerah lain segera terealisasi. 

 

Kata kunci: Perlindungan, Whistle Blower, Justice Collaborator. 
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I.  PENDAHULUAN 

 

 
A.  Latar Belakang Masalah 

  
Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana sangat terasa karena untuk 

mengungkap pelanggaran hukum, baik ditingkat kejaksanaan sampai ditingkat 

pengadilan.  Karena keterangan saksi sebagai acuan utama hakim dalam memutus 

bersalah atau tidaknya terdakwa dan besarnya hukuman yang akan diterima oleh 

terdakwa.  Jadi jelaslah bahwa saksi memiliki kontribusi yang sangat besar dalam 

upaya menegakkan hukum dan keadilan.  Pentingnya keberadan saksi dalam 

proses peradilan tersebut maka keberadaannya perlu didukung dengan upaya 

perlindungan agar dalam kesaksiannya dapat bersikap obyektif dan dapat 

menceritakan apa adanya sesuai dengan kejadiannya. 

 

Perlindungan dan pemenuhan hak-hak saksi dimaksudkan sebagai langkah awal 

agar seorang saksi bersedia untuk memberikan keterangan di pengadilan dengan 

tanpa rasa takut, seorang saksi akan memberanikan dirinya mengajukan diri 

sebagai saksi karena hak-hak mereka lebih dahulu dipenuhi serta perlindungan 

hukum yang diberikan telah memberikan rasa aman, nyaman, tanpa tekanan, 

ancaman, dan gangguan dari siapapun.  Untuk memberikan rasa aman terhadap 

para saksi maka perlu adanya perlindungan yang mampu membuat saksi nyaman 

dalam melaksanakan proses peradilan.   
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Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting 

dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam 

menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, 

dan bahkan pembuktian di pengadilan.  

 

Pentingnya peran saksi dalam proses penegakan hukum terutama hukum pidana 

tentunya membawa konsekuensi tersendiri bagi orang yang dijadikan saksi, baik 

itu saksi korban atau saksi pelapor maupun saksi-saksi lain dalam pembuktian 

pelaku tindak pidana. Dalam lapangan hukum pidana terutama untuk 

penegakkannya tidak semudah yang dibayangkan masyarakat, terlebih dalam 

mendapatkan keterangan saksi.  Hal ini terbukti bahwa masih banyak korban 

kejahatan, seperti kasus kekerasan dalam rumah tangga, kejahatan, terhadap anak, 

kejahatan terhadap perempuan dan kejahatan-kejahatan lain dimana saksi enggan 

dan bahkan takut untuk melaporkan kejahatan yang dilakukan terhadap diri 

korban itu sendiri. 

 

Posisi saksi yang demikian penting nampaknya sangat jauh dari perhatian 

masyarakat maupun penegak hukum.  Ternyata sikap ini memang sejalan dengan 

sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara khusus memberikan 

perlindungan, kepada saksi dan korban berupa pemberian sejumlah hak, seperti 

yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa.   

 

Beberapa dekade terakhir salah satu yang populer ialah istilah whistleblower, 

Whistleblower biasanya ditujukan kepada seseorang yang pertama kali 

mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana atau tindakan yang dianggap 

ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, kepada otoritas internal 
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organisasi atau kepada publik seperti media massa atau lembaga pemantau publik. 

Justice collaborator biasanya ditujuan kepada seseorang yang mengungkap tindak 

pidana yang dilakukan oleh dirinya sendiri dan koleganya. Pengungkapan tersebut 

tidak selalu didasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap 

kejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. 

 

Pada dasarnya seorang whistleblower dan justice collaborator merupakan seorang 

martir. Ia sang pemicu pengungkapan skandal kejahatan yang kerap melibatkan 

atasan maupun koleganya sendiri. Namun tidak banyak orang yang mengetahui 

dengan persis dan detail mengenai siapa sesungguhnya yang dapat dikategorikan 

sebagai seorang whistleblower dan justice collaborator ? Laporan apa saja yang 

dapat disampaikan? Kepada siapa dia melaporkan? Dan bagaimana mekanisme 

pelaporannya? Pengaturannya secara implisit termaktub dalam UU 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 collaborator). 

 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI tersebut diterbitkan dengan mendasarkan 

Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Hal 

lainnya yang penting dari surat edaran tersebut bahwa perlakuan khusus untuk 

whistleblower dan justice collaborator tersebut hanya untuk kasus-kasus tindak 

pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana 

terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, serta tindak pidana 

lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman yang luas. 
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Masyarakat sering menganggap bahwa saksi dan whistleblower adalah sama. 

Padahal ini serupa tetapi tidak sama. Pasal 1 UU No.13 Tahun 2006 Perlindungan 

Saksi dan Korban menyebut 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, lihat sendiri, dan atau ia alami sendiri. 

 

Sistem whistleblower dan justice collaborator yang diterapkan di berbagai 

instansi dan perusahaan BUMN atau swasta tersebut juga dilengkapi dengan 

perlindungannya.  Tetapi untuk perlindungan terhadap whistleblower dan justice 

collaborator yang mengungkap kejahatan dan pelanggaran terhadap peraturan 

perundang-undangan diserahkan kepada negara. LPSK menjadi salah satu 

lembaga yang diharapkan dapat melindungi whistleblower dan justice 

collaborator karena tugas dan fungsinya yang melindungi saksi dan korban, 

sebagaimana diatur dalam UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

 

LPSK dalam praktiknya beberapa kali menerima permohonan perlindungan 

whistleblower dan justice collaborator karena yang bersangkutan merasa 

ketakutan. Bahkan mereka juga meminta bantuan kepada LPSK untuk 

mendampingi mereka untuk melaporkan kejahatan yang mereka ketahui ke aparat 

penegak hukum. Dalam beberapa kasus tersebut mereka tidak memahami kemana 

harus melaporkan kejahatan atau pelanggaran yang mereka ketahui. 
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LPSK sendiri menilai bahwa perlindungan whistleblower dan justice collaborator 

di masa depan akan semakin penting. Seiring dengan menguatnya perekonomian 

makro, kompetisi ekonomi, liberalisasi politik, tuntutan penegakan hukum, hingga 

pemberantasan mafia yang gencar dilakukan oleh berbagai kalangan, maka 

keberadaan whistlebower dan justice collaborator menjadi signifikan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik melakukan penelitian skripsi 

dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta 

(whistle blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) 

Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)” 

 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Mengapa perlu adanya perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta 

(whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) ? 

2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta 

(whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Adapun ruang lingkup penelitian ini terbatas pada kajian hukum pidana, 

khususnya yang menjadi topik judul di atas adalah berkenaan dengan 

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (whistle blower) dan 

Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) Oleh Lembaga 
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Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) yang berlokasi di Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban di Jakarta selain itu dengan mengkaji Undang-Undang, 

Literatur, Kamus Hukum, Artikel, Pendapat Para Pakar Akademisi Hukum. 

 

C.  Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian  

 

1. Tujuan Penelitian  

 

Berdasarkan permasalahan diatas tujuan penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui perlunya perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap 

fakta (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice 

collaborator) itu dilaksanakan. 

b. Untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi 

pengungkap fakta (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama 

(justice collaborator) yang dilaksanakan oleh LPSK. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 

Kegunaan Penelitian ini adalah : 

a.   Kegunaan Teoritis : 

 

1. Hasil penelitian dapat memberikan kegunaan untuk mengembangkan ilmu 

hukum khususnya hukum pidana. 

2. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai 

dengan bidang penelitian yang penulis teliti. 
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b. Kegunaan Praktis : 

 

1. Diharapkan dapat digunakan sebagai informasi bagi masyarakat atau praktisi 

hukum dan instansi terkait tentang perlindungan terhadap saksi pengungkap 

fakta (whistle blower) dan saksi pelaku yang bekerja sama (justice 

collaborator). 

2. Dengan dibuatnya penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan 

kepada pihak aparat yang berwenang dalam menjalankan tugas memberikan 

perlindungan hukum terhadap saksi pengungkap fakta (whistle blower) dan 

saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator). 

 

 

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

1)  Teori Perlindungan Hukum Terhadap Saksi 

 

Berbicara mengenai teori perlindungan hukum yang akan dibahas disini ialah 

tentang perlindungan hukum terhadap saksi terlebih di khususkan kepada saksi 

pengungkap fakta (whistleblower). Whistleblower biasanya ditujukan kepada 

seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana 

atau tindakan yang dianggap ilegal di tempatnya bekerja atau orang lain berada, 

kepada otoritas internal organisasi atau kepada publik seperti media massa atau 

lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut tidak selalu didasari itikad baik 

sang pelapor, tetapi tujuannya untuk mengungkap kejahatan atau penyelewengan 

yang diketahuinya. 
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Pada dasarnya seorang whistleblower merupakan seorang martir. Ia sang pemicu 

pengungkapan skandal kejahatan yang kerap melibatkan atasan maupun 

koleganya sendiri. Namun tidak banyak orang yang mengetahui dengan persis dan 

detail mengenai siapa sesungguhnya yang dapat dikategorikan sebagai seorang 

whistleblower? Laporan apa saja yang dapat disampaikan? Kepada siapa dia 

melaporkan? dan bagaimana mekanisme pelaporannya? 
1
 

 

Pengaturannya secara implisit termaktub dalam UU 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 

collaborator). 

 

2) Pengertian Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang 

sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan 

setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa 

diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai 

evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah 

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
2
 

 

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara 

pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Ungkapan 

                                                        
1 
Wijaya, Firman, Whistle  Blower  dan  Justice Collaborator Dalam Perspektif Hukum, Penaku, 

Jakarta, 2012. 
 

2
 Nurdin Usman. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:PT. Raja Grafindo 

Persada, hlm 70 
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mekanisme mengandung arti bahwa pelaksanaan bukan sekedar aktivitas, tetapi 

suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh 

berdasarkan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan. 

 

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk 

melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirimuskan dan 

ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa 

yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara 

yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah 

program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, 

langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan 

guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula. 
3
 

 

Dari pengertian yang dikemukakan di atas dapatlah ditarik suatu kesimpulan 

bahwa pada dasarnya pelaksanaan suatu program yang telah ditetapkan oleh 

pemerintah harus sejalan dengan kondisi yang ada, baik itu di lapangan maupun di 

luar lapangan. Yang mana dalam kegiatannya melibatkan beberapa unsur disertai 

dengan usaha-usaha dan didukung oleh alat-alat penunjang. 

 

Faktor-faktor yang dapat menunjang program pelaksanaan adalah sebagai berikut: 

  
a. Komunikasi, merupakan suatu program yang dapat dilaksanakan dengan baik 

apabila jelas bagi para pelaksana. Hal ini menyangkut proses penyampaian 

informasi, kejelasan informasi dan konsistensi informasi yang disampaikan;  

b. Resouces (sumber daya), dalam hal ini meliputi empat komponen yaitu 

terpenuhinya jumlah staf dan kualitas mutu, informasi yang diperlukan guna 

pengambilan keputusan atau kewenangan yang cukup guna melaksanakan tugas 

sebagai tanggung jawab dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan;  

                                                        
3
 Abdullah Syukur. 1987. KumpulanMakalah “Study Implementasi Latar Belakang Konsep 

Pendekatan dan Relevansinya Dalam Pembangunan”, Persadi, Ujung Pandang. hlm 40 
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c. Disposisi, sikap dan komitmen dari pada pelaksanaan terhadap program khususnya 

dari mereka yang menjadi implementasi program khususnya dari mereka yang 

menjadi implementer program;  

d. Struktur Birokrasi, yaitu SOP (Standar Operating Procedures), yang mengatur tata 

aliran dalam pelaksanaan program. Jika hal ini tidak sulit dalam mencapai hasil 

yang memuaskan, karena penyelesaian khusus tanpa pola yang baku.  

 

 

3)  Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 

 

 

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 diterbitkan dengan 

mendasarkan peraturan Pasal 10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban. Hal lainnya yang penting dari surat edaran tersebut bahwa 

perlakuan khusus untuk whistleblower dan justice collaborator tersebut hanya 

untuk kasus-kasus tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti tindak pidana 

korupsi, tindak pidana terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang, 

serta tindak pidana lainnya yang menimbulkan masalah dan ancaman yang luas. 

 

Masyarakat sering menganggap bahwa saksi biasa dengan whistleblower dan 

justice collaborator  adalah sama. Padahal ini serupa tetapi tidak sama. Pasal 1 

Undag-undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

menyebut 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, lihat sendiri, dan 

atau ia alami sendiri. 

 

Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 juga terdapat pedoman-

pedoman yang harus di taati dalam penanganan kasus terkait whistleblower dan 

justice collaborator tersebut.  
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Adapun pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus 

whistleblower dan  justice collaborator ialah : 

1) Pedoman-pedoman yang harus ditaati dalam penanganan kasus yang 

melibatkan Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) adalah sebagai berikut : 

 

a. Yang bersangkutan merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak 

pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini dan bukan merupakan 

bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya;   

b. Apabila Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan 

perkara atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana 

didahulukan dibanding laporan dari terlapor. 

 

2) Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku Yang Bekerja 

Sama (justice collaborator) adalah sebagai berikut: 

  

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang 

dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan 

keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan; 

b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang 

bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat 

signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap 

tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya 

yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu 

tindak pidana; 
4
 

 

 

                                                        
4 
SEMA Nomor 4 Tahun 2011  
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2. Konseptual 

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara 

konsep-konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti-arti yang berkaitan 

dengan istilah yang ingin diteliti.
5
 

 

1. Perlindungan Hukum 

Adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksankan 

oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan undang-undang. 

2. Saksi Pengungkap Fakta (whistleblower) 

Adalah orang yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada 

penegak hukum mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.  

 

3. Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) 

Adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana yang bekerja samadengan penegak 

hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. 

 

4. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

Adalah sebuah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan 

perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban. 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI-Press Jakarta, 1984, hlm 8 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Perlindungan dan Hak Saksi dan Korban 

 

1.  Perlindungan Hukum Saksi dan Korban  

Perlindungan saksi adalah pemberian seperangkat hak yang dapat dimanfaatkan 

oleh saksi pada proses peradilan pidana, yang dilaksanakan oleh Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban. Perlindungan hukum terhadap saksi adalah 

jaminan dari undang- undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam 

memberikan  keterangan pada proses peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi 

seseorang tidak akan terganggu baik keamanan maupun kepentingannya.  

Perlindungan Saksi dan Korban menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi berasaskan pada :  

a. Penghargaan Harkat dan Martabat Manusia 

b. Rasa Aman  

c. Tidak diskriminatif  

d. Kepastian Hukum 

 

Perlindungan saksi bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dalam 

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan kepada saksi 
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secara penuh termasuk juga keluarga saksi sejak ditandatanganinya pernyataan 

kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi. Pemberhentian 

perlindungan kepada saksi hanya dapat dilakukan berdasarkan alasan yang 

tertuang dalam Pasal 32 Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 yaitu : 

a) Saksi meminta agar perlindungan terhadap dirinya dihentikan dan hanya boleh 

diajukan oleh saksi sendiri tanpa ada kecuali apapun  

b) Atas permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan 

saksi berdasar atas permintaan pejabat yang bersangkutan  

c) Saksi melanggar ketentuan sebagaimana yang telah tertulis dalam perjanjian  

d) LPSK Berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan berdasar 

bukti-bukti yang meyakinkan  

 

2. Hak Saksi dan Korban 

 

Perlindungan saksi dan korban yang telah tertuang dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 ini sebenarnya sudah cukup memadai, 

kebutuhan mendasar yang diperlukan saksi dan korban dalam memperoleh 

perlindungan dan bantuan sudah terakomodasi dalam Undang-undang ini, seperti 

yang tertuang dalam Pasal 5 angka 1 yaitu : 

Seorang Saksi dan Korban berhak : 

a. Hak untuk memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan 

 harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

 yang akan, sedang, atau telah diberikannya;  

b. Hak untuk ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

 perlindungan dan dukungan keamanan;  

c. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan;  

d. Hak untuk mendapat penerjemah;  

e. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat;  

f. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;  

g. Hak untuk mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;  

h. Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;  

i. Hak untuk mendapat identitas baru;  

j. Hak untuk mendapat tempat kediaman baru (relokasi)  

k. Hak untuk memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 

 dengankebutuhan;  
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l. Hak untuk mendapat nasihat hukum, dan  

m. Hak untuk memperoleh bantuan hidup sementara sampai batas  waktu 

 perlindungan.  

 

 

Saksi korban juga mendapatkan hak-hak tertentu lainnya sebagai bagian dari 

keadilan bagi korban yang telah mengalami tindak pidana dan menimbulkan 

kerugian bagi korban. Saksi korban secara prosedural diberikan hak untuk 

memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di persidangan dan memberikan 

keterangan secara tertulis ataupun melalui sarana elektronik. 

 

Definisi saksi dalam UU PSK masih dibebani oleh konsep KUHAP sehingga 

menutup kemungkinan perlindungan terhadap whistleblower (pelapor). Pasal 10 

ayat (1) UU PSK memang menyebutkan adanya perlindungan bagi saksi, korban 

maupun pelapor dalam bentuk tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana 

maupun perdata, namun perlindungan bagi pelapor hanya sebatas itu saja. Tidak 

sebanyak dan selengkap perlindungan yang diberikan bagi seorang saksi seperti 

yang dicantumkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU PSK. 

 

Masalah implementasi hak-hak saksi dan korban juga muncul ketika salah satu 

hak daripada saksi dan korban adalah untuk mendapatkan identitas baru. 

Konsekuensinya berarti pemberian KTP dan Kartu Keluarga baru bagi saksi, 

termasuk juga bagi keluarganya.Selain peran Departemen Dalam Negeri, Ketua 

RW dan pejabat kelurahan juga dilibatkan dalam pembuatan identitas baru ini. 

Semakin banyak institusi terlibat tentu semakin besar resiko terbongkarnya 

identitas saksi/korban yang dilindungi, apalagi bila koordinasi antar institusi 

tersebut lemah. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Perlindungan Saksi Korban 

disebutkan bahwa untuk mendapatkan hak mereka atas kompensasi maupun 
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restitusi dalam kasus pelanggaran HAM berat, korban harus  mengajukan 

permohonan melalui LPSK, baru kemudian LPSK yang mengajukan ke 

pengadilan.  

 

Prosedur yang demikian bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang mengatakan bahwa 

masalah restitusi dan kompensasi dicantumkan oleh Hakim dalam amar 

putusannya. “Dengan adanya UU PSK maka korban tidak bisa mengajukan 

langsung melainkan harus ke LPSK. Berarti makan waktu lagi. Korban tidak bias 

menuntut secara inheren dalam putusan.
6
 

 

Hak-hak yang diberikan kepada saksi diatas belum cukup memberikan hak-hak 

kepada saksi dan korban secara lebih spesifik misalnya: 

1. Hak untuk memperoleh pendampingan. 

2. Hak mendapatkan kepastian atas status hukum. 

3. Hak atas jaminan tidak adanya sanksi dari atasan berkenaan dengan 

keterangan yang diberikan. 

4. Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti. 

5. Hak korban untuk dimintai pendapat pada setiap proses pemeriksaan dan 

pendapat korban sebagai sarana atau bahan untuk penjatuhan pidana kepada si 

pelaku. 

 

Hak-hak tersebut sebetulnya merupakan hak yang sangat penting mengingat dalam  

beberapa kasus saksi dan korban sangat membutuhkan pendampingyangakan 

memberikan  konseling atau dalam korban mengalami trauma dan membutuhkan   

pihak-pihak yang  dapat dipercaya untuk mendampinginya.  Adanya pendamping 

akan membuat saksi lebih nyaman karena ada orang yang  dikenalinya, 

saksi/korban  lebih percaya diri karena ditemani, adanya dukungan fisik  terutama 

                                                        
6 http://hukumonline.com/detail.asp?id=15265&cl=Berita, judul Prospek Implementasi UU 

Perlindungan Saksi dan Korban Diragukan. 
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saksi/korban yang sudah  tua ataupun  lemah, dukungan pendampingan ini juga 

akan membantu saksi/korban dalam melewati masa-mas sulit terutama bila 

saksi/korban mengalami retraumatisasi.  

 

Hak akan pendampingan ini juga memberikan landasan yuridis bagi para 

pendamping yang selama ini mendampingi saksi/korban dalam memberikan 

kesaksian di pengadilan. Para pendamping saksi/korban tidak diakui dalam sistem 

hukum pidana kita sehingga kadang kala mendapatkan perlakuan yang tidak 

semestinya dan  sering  dituding sebagai pihak yang memandu saksi dalam 

memberikan keterangan. 

 

Hak untuk tidak ada sanksi bagi saksi atas kesaksiannya dari atasan saksi harus 

juga dijamin dalam Undang-undang ini. Saksi-saksi yang sering merupakan pihak  

yang lemah atau tidak  mempunyai relasi kekuasaan yang  sama dengan terdakwa  

seringkali menerima resiko pemecatan ataupun resiko lain yang berhubungan 

dengan pekerjaannya. Saksi-saksi yang rentan semacam ini adalah saksi-saksi 

yang terlibat kasus tindak pidana korporasi atau kasus perburuhan. Saksi lain yang 

rentan atas sanksi atasan adalah saksi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 

berat dimana saksi ini dari militer atau kepolisian, potensial menjadi saksi untuk 

terdakwa yang merupakan atasannya atau bekas pimpinannya sedangkan saksi 

masih aktif bertugas dikesatuannya. 

 

Hak untuk mendapatkan pekerjaan pengganti atas saksi korban juga harus dijamin 

dalam undang-undang ini. Hak ini diberikan pada korban atas kehilangan 

pekerjaan akibat tindak pidana yang terjadi pada dirinya, korban kejahatan yang 

dapat memperoleh hak ini adalah korban kejahatan yang sebelumnya memang 
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telah mempunyai pekerjaan. Sedangkan hak atas pekerjaan pengganti pada saksi 

juga harus diberikan ketika saksi ikut dalam program perlindungan saksi misalnya 

jika saksi membutuhkan relokasi.  

 

Hak untuk mendapatkan kepastian atas status hukum menjadi hak yang perlu 

dipikirkan untuk diberikan terutama pada saksi-saksi yang mencoba untuk 

mengungkapkan kasus-kasus kejahatan kepada masyarakat tetapi para saksi 

tersebut malah sering dituntut balik dengan tuntutan pencemaran nama baik dan 

sebagainya,para saksi menjadi korban dari apa yang mereka suarakan. 

 

Hak atas status hukum bukan berarti bahwas seseorang tidak dapat dijadikan 

tersangka atau terdakwa tetapi lebih kearah pemberian posisi bagi saksi yang 

mengungkapkan suatu tindak pidana untuk menjadi korban atas kesaksiannya 

tersebut.  Hak ini seharusnya bisa diberikan jika melihat pengalaman empirik di 

peradilan indonesia bahwa beberapa pihak yang mencoba mengungkapkan adanya 

praktek kejahatan terutama korupsi malah menjadi korban karebna dituduh 

pencemaran nama baik.   

 

Undang-undang ini juga belum mengatur mengenai victim opinion statement yang 

memungkinkan hakim untuk menggunakan pendapat si korban sebagai sarana atau 

bahan guna penjatuhan pidana bagi si pelaku. Dalam United nation congress on the 

prevention of crime and the treatment of offenders ke VII yang temanya adalah 

pencegahan kejahatan untuk kebebasan, keadilan, kedamaian dan pembangunan.  

Salah satu topik yang dibahas secara mendalam adalah masalah korban kehajatan.  

Kongres itu dihasilkan semacam draft deklarasi yang didalamnya memuat 

rekomendasi agar korban kejahatan diberi hak untuk to be present and to be heard 
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at all critical stages of judicial proceeding. Rekomendasi seperti ini juga terdapat 

dalam U.S Presidential Task Force on Victims of Crimes(USA 1983).
7
 

 

B. Whistle Blower Sebagai Pengungkap Fakta 

 

 

Bertolak pada pendapat Quentin Dempster, pengertian Whistle Blower adalah 

orang yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya 

malpraktik, atau korupsi. Mardjono Reksodiputro  mengartikan Whistle Blowers 

adalah pembocor rahasia atau pengadu. Ibarat sempritan wasit (peniup pluit), Prof 

Mardjono mengharapkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti 

dengan cara mengundang perhatian publik. Sementara informasi yang dibocorkan 

berupa informasi yang bersifat rahasia di kalangan lingkungan informasi itu 

berada. Baik tempat dan informasi berada maupun jenis informasi bermacam-

macam.
8
 Informasi tersebut dapat saja merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat 

tidak sah, melawan hukum, atau melanggar moral.  

 

Menurut sudut pandang Hasdianto, Whistle Blower merupakan istilah bagi 

karyawan, mantan karyawan, atau pekerja anggota suatu institusi atau organisasi 

yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan kepada pihak 

yang berwenang. Ketentuan yang dilanggar merupakan ancaman bagi kepentingan 

publik. Contoh Whistle Blower misalnya orang yang melaporkan perbuatan yang 

diduga tindak pidana korupsi kepada lingkungan publik di lingkungan ia bekerja.
9
 

 

                                                        
7 http://www.elsam.or.id/pdf/Harmonisasi_&_Prospek_UU_PSK.pdf Harmonisasi dan Prospek    

UU Perlindungan Saksi oleh Anatomi (KPK) 
8 Prof Mardjono Reksodiputro, Pembocor Rahasia/Whistle Blowers dan Penyadapan 

(Wiretapping, Electronic Interception) dalam Menanggulangi Kejahatan di Indonesia, Wacana 

Goveminyboard, hlm 13 
9 Surya Jaya, Perlindungan Justice Collaborator dalam sistem Pengadilan 
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Asep Triwahyudi memaknai Whistle Blower sebagai tindakan seorang pekerja 

yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan internal, dan 

kekuasaan eksternal tentang hal-hal yang illegal yang terjadi di lingkungan 

kerja.
10

 

 

Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa organisasi tempat informasi berada 

dapat berupa: 

1. Tempat atau organisasi yang sah, seperti organisasi pemerintah atau organisasi 

publik; 

2. Tempat atau organisasi bisnis; 

3. Tempat atau organiasi kriminal. 

 

Namun yang sering terungkap di media massa adalah informasi kegiatan dalam 

organisasi publik seperti pengadilan kejaksaan, kepolisian, dan kantor pemerintah. 

Seringkali kegiatan yang dibocorkan berupa kegiatan pemerintah yang dapat saja 

dikategorikan sebagai rahasia negara. Pertanyaannya, apakah pembocor rahasia 

semacam ini patut dilindungi. Bagaimana kalau rahasia negara tersebut dianggap 

melanggar moral publik (political whistle blower). Yang dimaksud political 

whistle adalah mereka yang melakukan pembocoran dokumen-dokumen 

negara/pemerintah yang diklasifikasikan rahasia untuk melindungi kemanan 

negara. 

 

Motivasi dan tujuan pembocor rahasia semacam ini mungkin juga bersifat juga 

lebih bersifat altruistis (motivasi yang patut dihormati) daripada motivasi 

kriminalis (motivasi yang tidak patut dihormati), karena semata-mata untuk 

kepentingan dan kemaslahatan perlindungan masyarakat dari tindakan-tindakan 

                                                        
10 Asep Triwahyudi, Dikutip dari D’workin & Nera de Gourd, hlm 3  
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pemerintah yang patut dipertanyakan oleh masyarakat. Contoh political whistle 

blower yang pernajh terjadi di luar negeri adalah informasi rahasia perang 

Vietnam (The Pentagon Papers 1971) dan tentang kegiatan Central Intelegent 

Agency (CIA) di Amerika Selatan 1975 oleh suami istri ahli nuklir kepada Uni 

Soviet (Rosenberg 1950-an) dengan alasan moral anti perang. 

 

Pembocor rahasia pun ada yang terkait dengan kegiatan organisasi bisnis swasta, 

baik mengungkapkan kegiatan yang sah maupun kegiatan yang tidak sah. 

Pembocor rahasia kegitan bisnis yang disebut bussines intellegence memiliki 

berbagai motivasi.  

 

Wilayah bisnis yang sah, seorang bussines intellegence adalah orang yang 

menjual informasi untuk kepentingan dan keuntungan pribadi semata, jadi, disini, 

motivasi pembocor adalah motivasi kriminal berupa pencurian rahasia dagang. 

Sementara itu seorang business intelligence di wilayah kegiatan bisnis yang tidak 

sah memiliki motivasi altruistis (motivasi yang patut dihormati) karena maksud 

dan tujuan si pembocor rahasia didorong oleh tujuan mulia untuk memproteksi 

masyarakat dari kejahatan pengguna kimia yang merugikan masyarakat.
11

 Adapun 

yang dimaksud dengan organisasi kriminal meliputi kegiatan-kegiatan seperti 

sindikat narkotika, teroris, dan korupsi.  

 

Pembocor rahasia dari organisasi kriminal lebih bersifat altruistis, meskipun juga 

mungkin berupa pencurian rahasia dagang yang diberikan kepada pesaingnya. 

Perkembangan modus salah satu kejahatan, yakni korupsi akhir-akhir ini 

                                                        
11 Firman Wijaya, Whistle Blower dan Justice Collaborator, Dalam Perspektif Hukum, Cetakan 

Penaku, Jakarta, 2012, hlm 10 
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menunjukan skala meluas dan semakin canggih dampak yang ditimbulkan oleh 

prilaku korupsi demikian mengguncang moralitas norma dan praktek peradilan.  

 

Kategori extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) bagi tindak pidana korupsi 

jelas membutuhkan extra ordinary measures/ extra ordinary enforcement 

(penanganan yang luar biasa).  Dari sekian jenis organisasi yang disebutkan di 

atas, pembocor rahasia yang terjadi dalam organisasi kriminal resiko jauh lebih 

besar.  Oleh karenanya perlindungan hukum sangat diperlukan bagi pembocor 

rahasia terhadap kegiatan yang melawan hukum.
12

  Pembocor rahasia dan peniup 

pluit yang mau bekerjas-sama dengan aparatur hukum merupakan partisipant 

whistle blower atau justice collaborator.  Si pembocor rahasia adalah orang dalam 

di dalam organisasi tersebut, sehingga dapat saja terlibat atau tidak terlibat dalam 

kegiatan yang dibocorkan itu.  Secara essensial kehadiran whistle blower dan 

justice collaborator ditunjukan terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu 

mendapatkan penanganan segera. Yang dilakukan oleh whistle blower dan justice 

collaborator biasanya untuk menarik perhatian publik.
13

 

 

Dengan adanya perhatian publik yang dimaksud agar publik menyadari tingkat 

bahaya dari kejahatan yang dibocorkan sehingga kejahatan atau pelanggaran 

tersebut dapat dihentikan. Dalam banyak kasus sering kali seseorang yang 

mengetahui terjadinya suatu pelanggaran atau kejahatan enggan mengungkapkan 

apa yang diketahui, dialami, atau disaksikan sendiri, oleh karena itu whistle 

blowers dan justice collaborator jelas memerlukan pengaturan yang memadai 

mengingat perannya begitu strategis dalam mengungkap tindak pidana tertentu, 

                                                        
12 Ibid 
13 Ibid 
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sebab bertolak pada pendapat Quentin dengan mengaitkan pada realitas 

empirisnya ternyata menimbulkan problematika yang kompleks.
14

 

 

C. Saksi Pelaku Yang Bekerja Sama (justice collaborator) 

 

Istilah Justice Collaborator merupakan istilah baru dalam hukum Acara Pidana 

Indonesia. Namun di Indonesia terdapat istilah “saksi mahkota atau Crown 

Witness, yakni salah satu pelaku tindak pidana ditarik sebagai saksi kunci untuk 

mengungkap pelaku-pelaku yang lain dengan iming-iming pengurangan ancaman 

hukuman.  

 

Sistem ini sudah lama diterapkan di negara Eropa Kontinental seperti di Belanda, 

Prancis, dan Italia dengan menggunakan konsep protection of cooperating person, 

sedangkan di negara-negara Anglo Saxon, memiliki asas plea bargaining yang 

pada intinya sama dengan konsep protection of cooperating person.
15

 

 

Konsep Justice Collaborator lebih banyak diusung oleh negara-negara Anglo 

Saxon, khususnya Amerika dan negara-negara commonwealth (negara-negara 

persemakmuran, bekas jajahan Inggris). Sekalipun demikian konsep Justice 

Collaborator dan konsep  protection of cooperating person merupakan dua hal 

yang sangat berbeda. Si pengungkap fakta pada konsep Justice Collaborator sama 

sekali tidak dipidana, sedangkan si pengungkap fakta pada konsep protection of 

cooperating person tetap bisa dipidana namun mendapat keringanan. Konsep 

protection of cooperating person lebih terkonsentrasi kepada pelaku yang 

                                                        
14 Ibid,  hlm 11 
15 Ibid 
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bekerjasama dengan penegak hukum (Justice Collaborator) dalam mengungkap 

kerumitan kasus.
16

 

 

Konsep Justice Collaborator di Indonesia tidak diatur secara tegas. Definisi pada 

penjelasan Pasal 10 UU Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) memang ada 

kemiripan antara istilah Justice Collaborator dan “pelapor”; bahkan di dalam 

wacana yang berkembang akhir-akhir ini konsep Justice Collaborator juga 

dikaitkan dengan saksi yang berasal dari kelompok pelaku, misalnya kasus Agus 

Condro dan kasus M. Nazarudin. Oleh karena itu di Indonesia sebenarnya lebih 

cenderung mengadopsi konsep protection of cooperating person dibandingkan 

konsep  Justice Collaborator.
17

 

 

Pasal 10 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 PSK tersebut lebih cenderung 

memiliki kesamaan kepada asas plea Bargaining yang dimiliki oleh United States 

of America (USA) karena asas plea Bargainingter tersebut merupakan 

kewenangan yang dimiliki oleh Jaksa Penuntut, tetapi bukan persoalan mudah 

untuk menjadi Justice Collaborator karena bukan tanpa resiko bagi seorang 

mengambil pilihan berani meniupkan pluitnya memukul kentongan, dan 

membocorkan rahasia membongkar kejahatan. Sebagai orang dalam yang menjadi 

bagian dari lingkungan tempat informasi yang dia bocorkan, tentulah sangat 

paham mengenai apa dan bagaimana modus kejahatan yang selama ini terbungkus 

rapi dan bersifat rahasia bagi publik dan aparat hukum. 

 

 

                                                        
16 Ibid,  hlm 12 
17 Ibid 
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D. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

 

1. LPSK sebagai Lembaga yang Mandiri 

 

Berdasarkan UU RI No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang mandiri. Apa yang dimaksud 

mandiri dalam UU ini, lebih tepatnya adalah sebuah lembaga yang independen 

(biasanya disebut sebagai komisiindependen), yakni organ negara (state organs) 

yang di idealkan independen dan karenanya berada di luarcabang kekuasaan baik 

Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun memiliki fungsi campuran antar 

ketiga cabang kekuasaan tersebut.  

 

Apa yang dimaksud dengan independen? Dalam berbagai kepustakaan, yang 

dimaksud dengan independen adalah:  

1. Berkaitan erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat 

dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang 

pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi 

negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena 

merupakan bagian dari eksekutif. 

2. Bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang 

bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebasmemutuskan 

(discretionary decesion) pemberhentian pimpinan komisi. 

3. Sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan 

hanya seorang pimpinan. 

4. Kepemimpinan tidakdikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan 
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5. Masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara bersamaan, tetapi 

bergantian (starggerd terms). 

 

LPSK merupakan lembaga yang mandiri maka kemudian UU PSK tidak 

meletakkan struktur LPSK berada di bawah instansi manapun baik instansi 

pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara lainnya.Walaupun dari segi 

finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan negara. Pilihan UU 

terhadap model lembaga seperti ini tentunya menyerupai berbagai lembaga negara 

yang telah ada seperti Komnas HAM, KPK, PPATK dan lain sebagainya. Apa 

yang menjadi pertimbangan dari para perumus undang-undang untuk menetapkan 

model lembaga seperti ini.  

 

Berbagai dokumen yang ada, keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait 

dengan beberapa argumentasi. Pertama, keinginan untuk membuat lembaga yang 

secara khusus mengurusi masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak 

berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, 

Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM. Kedua, karena institusi yang 

lainnya sudah memiliki beban tanggung jawab yang besar, oleh karena itu jangan 

sampai program perlindungan membebani lagi lembaga-lembaga tersebut.
18

 Bila 

kita bandingkan dengan beberapa model lembaga perlindungan saksi di beberapa 

negara, maka kedudukan lembaga perlindungan saksinya berada di bawah 

supervisi dari intansi tertentu.  

 

 

                                                        
18 Supriyadi Widodo Eddyono, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia : Sebuah 

Pemetaan Awal, Indonesian Corruption Watch, Jakarta, 2007. hlm 12 
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Amerika Serikat misalnya, program perlindungan saksi (WITSEC) berada di 

bawah Departement of Justice yang dipimpin oleh Jaksa Agung, yang ditujukan 

untuk mempermudah akses dan koordinasinya. Afrika Selatan, jugamembuat 

model yang hampir sama.  

 

Kanada meletakan program perlindungan saksi dibawah Jaksa Agung yang 

dikelola oleh komisioner.  Inggris memiliki program perlindungan saksi yang 

berada dalam struktur kepolisian negara bagian, dan juga ada dalam struktur 

kepolisian federal, demikian juga dengan program perlindungan saksi di Jerman 

yang berada dalam struktur kepolisian yang disebut sebagai 

zeugenschuttzdienststelle (unit perlindungan saksi).  Bila dilihat dari karakteristik 

tugas dan pekerjaan maka LPSK sebenarnya merupakan model lembaga yang 

menjadi pendukung (supporting) dari pekerjaan lembaga/institusi lainnya. 

Implikasinya, atas karakteristik pekerjaan tersebut menyebabkan LPSK tidak akan 

terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak hukum yang ada.  

 

Segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa 

menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karena itulah maka LPSK dengan 

jelas harus membangun posisi kelembagaannya yang berada diantara dua 

kepentingan yakni kepentingan pertama yang dimandatkan oleh UU PSK sebagai 

lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk 

menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam 

prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut.
19

 

 

 

                                                        
19

 ibid.hlm 13  
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2. Kedudukan LPSK 

 

Menurut Undang-Undang RI No 13 Tahun 2006 memprioritaskan kedudukan 

LPSK ini berada di ibukota negara Republik Indonesia. Hal ini merupakan 

kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah Lembaga Negara.Namun 

di samping berkedudukan di ibukota negara, UU juga memberikan keleluasaan 

bagi LPSK untuk membentuk perwakilannya di daerah lainnya jika hal tersebut 

sesuai dengan kebutuhan dari LPSK. PilihanUU untuk memberikan akses bagi 

LPSK untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena 

dari segi geografis wilayah republik Indonesia yang lumayan luas dan akses 

informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar 

ibukota dengan wilayah lainnya. Lagi pula,kasus-kasus intimidasi terhadap saksi 

yang terjadi selama ini justru paling banyak di luar wilayah ibu kota Negara RI.  

 

Perwakilan di daerah lainnya ini bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada di 

tingkat region tertentu (antar propinsi) misalnya memilih di beberapa wilayah 

tertentu, Indonesia Timur, Indonesia barat dan lainsebagainya. Perwakilan LPSK 

bisa juga didirikan di tiap propinsi atau bahkan di tingkat kabupaten-kabupaten 

tertentu.
20

  Atau dalam kondisi khusus (penting dan mendesak) LPSK perwakilan 

bisa jugadidirikan di wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi 

dan ancaman saksi di daerah tertentu maka LPSK mendirikan kantor 

perwakilannya. Di samping itu perwakilan untuk LPSK ini bisa jugadidirikan 

secara permanen atau secara ad hoc tergantung situasi yang mendukungnya.   

 

 

                                                        
20

 ibid 
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Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) ini idealnya ada ditiap wilayah 

Propinsi, namun kebutuhan untuk mendirikan perwakilan tersebut juga akan 

memberikan implikasi atas sumberdaya yang besar pula, baik dari segi 

pembiayaan maupun penyiapan infrastruktur dan sumber daya manusianya. 

Jangan sampai pendirian perwakilantersebut justru malah kontraproduktif dengan 

tujuan dari LPSK misalnya makin membebani kerja-kerja yang justru menjadi 

prioritas LPSK karena problem administrasi dan lain sebagainya. Selain itu perlu 

dibuat sebuah standar kerja, indikator kebutuhan dan standar prioritas bagi 

pendirian perwakilan LPSK.  Jangan sampai pendirian tersebut karena alasan-

alasan yang berada di luar kebutuhan dari LPSK sendiri.   

 

Pendirian perwakilan dibutuhkan pula rencana jangka panjang yang strategis 

dalam hal kontinuitas lembaga, jangan sampai LPSK pusat hanya mampu 

membangun atau mendirikan perwakilan namun tidak begitu peduli atas 

sumberdaya yang harus disiapkan untuk berjalannya lembaga perwakilan tersebut.   

 

Masalah koordinasi antar perwakilan juga perlu diperhatikan dengan serius 

terutama berkaitan dengan jurisdiksi antar perwakilan. Demikian pula dukungan 

dari instansi terkait di wilayah perwakilan.
21

 

 

E. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan  

 

1. Syarat-syarat Pemberian Perlindungan dan Bantuan  

Syarat-syarat pemberian perlindungan dan bantuan terdapat dalam Pasal 28 

Undang-undang No 13 Tahun 2006 dimana perjanjian perlindungan lembaga 

                                                        
21

 ibid.hlm 14 



30 

 

perlindungan saksi dan korban terhadap Saksi dan/atau Korban tindak pidana 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) diberikan dengan 

mempertimbangkan syarat sebagai berikut: 

1. Sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; 

2. Tingkat ancaman yang membahayakan Saksi dan/atau Korban; 

3.Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi dan/atau Korban; 

4.Rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh Saksi dan/atau Korban. 

 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan pengertian saksi 

itu sendiri  sebagai seseorang yang “melihat, mendengar, atau mengalami” suatu 

tindak pidana. Pengertian yang sama dijumpai dalam Undang- Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Pasal 1 ayat (1)). Dalam beberapa kasus, 

bagaimanapun,orang-orang akan lebih takut untuk melapor suatu tindak pidana.  

 

Seseorang yang mengetahui suatu tindak pidana dan bahkan memiliki bukti 

penting tetapi tidak masuk dalam kategori sebagaimana ditetapkan dalam undang- 

undang, tidak akan mendapatkan perlindungan saksi, yang mana berarti bahwa 

mereka dapat saja mengalami bentuk-bentuk intimdasi dan ancaman. 

 

Keamanan seseorang yang tampil ke depan dan mempublikasikan informasi 

masih dibatasi, mengingat tidak semua orang yang dapat saja melapor sebuah 

kejahatan, atau menyediakan bukti, diberikan perlindungan. Dalam kasus 

terjadinya pelanggaran HAM hal pokok termasuk keperluan untuk menjaga aktifis 

Lembaga Swadaya Masyarakat dan kelompok masyarakat sipil lainnya. Secara 

khusus, seseorang yang karena “menyediakan informasi tanpa adanya itikad baik” 

tidak mendapatkan perlindungan (Pasal10ayat (3)) Undang-undang No 13 Tahun 
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2006. Dengan menghindari klarifikasi pada siapa yang berhak memberikan 

penilaian semacam itu dan atas dasar apa seseorang dapat dimasukkan ke dalam 

kategori ini, teks tersebut meninggalkan celah interpretasi yang cukup besar bagi 

kepentingan para pelaku.  

 

Asian Human Rights Commisions  menyambut dimasukkannya anggota keluarga 

saksi dan korban ke dalam skema perlindungan saksi dari lembaga perlindungan 

saksi dan korban. Tetapi, sebagai tambahan, seluruh saksi yang dapat 

menyediakan bukti-bukti, tanpa melihat hubungan mereka dengan kasus tersebut, 

seharusnya juga dapat dimasukkan kedalam undang-undang ini.   Bagi seseorang 

yang dimasukkan ke dalam program perlindungan saksi dari lembaga 

perlindungan saksi dan korban, harus mendapat kepastian bahwa mereka akan 

diproses secara tepat waktu. 

 

Lembaga perlindungan saksi dan korban diberikan waktu selama 7 hari untuk  

menanggapi, tetapi tidak ada ketentuan apapun yang  dikeluarkan untuk 

mempercepat persyaratan-persyaratan tersebut dalam kasus-kasus yang sifatnya 

darurat, seperti pelanggaran Hak Asasi Manusia yang melibatkan pembunuhan 

oleh aparat militer atau personil kepolisian. Terlebih lagi, hak untuk mendapatkan 

asistensi medis dan rehabilitasi psikologi hanya dapat diterapkan pada korban 

pelanggaran Hak Asasi Manusias aja, sementara korban Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga tidak termasuk untuk asistensi dan perlindungan semacam itu.  

 

Berdasarkan Pasal 28 Undang-undang No 13 Tahun 2006, kondisi untuk 

perlindungan didasarkan pada pentingnya  pemberian  informasi oleh saksi atau 

korban, tingkatan ancaman, hasil asistensi medis dan analisa psikologis, dan 
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catatan criminal saksi tersebut tidak disebutkan dalam undang-undang.  

Mengenai motif dibalik  pengancaman, maupun  indikasi apapun yang  dibuat 

dalam  hal  mana aspek-aspek pendampingan akan diperlukan.Untuk mengakhiri 

kebijakan perlindungan, bukti meyakinkan adanya ketidak amanan bukan syarat 

mutlak.  Tanpa adannya bukti seperti itu, setiap petugas yang berwenang dapat 

saja mengakhiri perlindungan saksi yang dimohonkan oleh petugas yang sama. 

(Pasal 32 angka 1b) Undang-undang No 13 Tahun 2006. Tidak ada ketentuan 

yang dibuat untuk memberikan perlindungan bagi para saksi dari aparat 

bersenjata untuk menjamin keamanan secara fisik, maupun tidak ada indikasi 

apapun menunjukkan kepada siapa yang berwenang untuk mengambil langkah 

seperti itu. Hanya pada Pasa l36 ayat (1) yang memberikan mandat kepada 

lembaga perlindungan saksi dan korban untuk “bekerjasama dengan instansi 

berwenang lainnya yang  terkait”. Namun, instansi seperti  itu hanya diwajibkan 

melaksanakan keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban, sesuai dengan 

kewenangannya.  

 

Negara lainnya, instansi seperti itu, termasuk kepolisian, angkatan bersenjata, 

departemen tertentu seperti Menteri Dalam Negeri dan Menteri Hukum dan 

HAM. Di Indonesia, indikasi semacam ini tidak jelas. Undang-undang tersebut 

juga menghindari untuk mengklarifikasi prosedur komunikasi dan tugas antar 

instansi. Oleh karena itu, birokrasi yang berkepanjangan dan masalah  procedural 

yang berbelit-belit hampir pasti akan dihadapi. Tidak ada persyaratan yang 

disebutkan dalam undang-undang bagi para anggota lembaga perlindungan saksi 

dan korban dalam hal pelatihan profesional. Namun, Pasal 11 ayat(3), 

menyatakan bahwa lembaga perlindungan saksi dan korban akan memiliki 
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perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. Jika hal tersebut membuat 

kepolisian terlibat dalam perlindungan sebagaimana disyaratkan dalam undang-

undang, keselamatan para saksi hamper pasti tidak dapat terjamin, secara khusus 

dimana kebanyakan pelaku dalam kasus pelanggaran HAM adalah kepolisian.  

 

Pendirian kantor cabang, diatas segalanya, tentu diperlukan di daerah-daerah  

tertentu dimana pelanggaran HAM serius sering  terjadi, seperti Aceh, Papua 

Barat, Maluku, dan Sulawesi. Undang-undang juga tidak merujuk pada hak 

apapun bagi para korban atau saksi untuk memilih divisi lain di kepolisian untuk 

melaksanakan langkah-langkah perlindungan, begitu kepolisian ditugaskan untuk  

melaksanakan tugas perlindungan. Hal ini penting dalam kasus dimana petugas 

kepolisian di daerah biasanya menjadi pelaku pelanggaran HAM. 

 

Perlindungan saksi yang dilakukan oleh Komisi Independen Pemberantasan 

Korupsi Hong Kong (Independent Commission against Corruption), adalah 

sebagai contoh pelaksanaannya dilakukan oleh divisi khusus tersendiri.
22

 

 

2. Tata Cara Pemberian Perlindungan dan Bantuan Hukum  

 

Tata cara memperoleh perlindungan sebagai berikut: 

1. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri maupun 

atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada lembaga perlindungan saksi dan korban; 

2. Lembaga perlindungan saksi dan korban segera melakukan pemeriksaan 

terhadap permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

                                                        
22

http://www.fokerlsmpapua.org/foker/berita/partisipan/artikel_cetak.php?aid=2594, dengan judul 

Indonesia : Sebuah Tinjauan Kritis UU Perlindungan Saksi dan Korban oleh Asian Human  Rights  

Commision.   
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3. Keputusan lembaga perlindungan saksi dan korban diberikan secara tertulis 

paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan.  

 

LPSK dalam hal menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan 

kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan Perlindungan Saksi dan Korban.  

 

Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan Perlindungan saksi dan 

Korban memuat: 

 

1. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses 

peradilan; 

2. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk menaati aturan yang berkenaan 

dengan keselamatannya; 

3. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa 

pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam 

perlindungan LPSK; 

4. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa 

pun mengenai keberadaannya dibawah perlindungan LPSK; 

5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. 

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberikan perlindungan 

sepenuhnya kepada saksi dan korban termasuk keluarganya sejak 

ditandatanganinya pernyataan kesediaan.  Penghentian perlindungan keamanan 

seorang saksi dan korban harus dilaksanakan secara tertulis. Bantuan diberikan 

kepada saksi dan korban atas permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun 

orang yang mewakilinya kepada LPSK. Dalam hal melaksanakan pemberian 

perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat 

bekerjasama dengan instansi yang terkait dan berwenang.
23

 

 

 

                                                        
23 Ibid 
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III. METODE PENELITIAN  

 

 

A. Pendekatan Masalah  

 

Penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, 

sistematika, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau 

beberapa gejala hukum dan masyarakat, dengan jalan menganalisisnya.  Yang 

diadakan pemeriksaan secara mendalam terhadap fakta hukum tersebut 

permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Agar 

suatu penelitian ilmiah dapat berjalan dengan baik maka perlu menggunakan suatu 

metode penelitian yang baik dan tepat.  Metodologi merupakan suatu unsur yang 

mutlak harus ada di dalam penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
24

 

 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu : 

1. Pendekatan yuridis normatif yaitu yaitu pendekatan dengan cara menelaah 

kaidah-kaidah, norma-norma, aturan-aturan, yang berhubung dengan masalah 

yang akan diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan 

berbagai macam Peraturan Perundang-Undangan, teori-teori dan literatur-

literatur yang erat hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 

 

2. Pendekatan yuridis empiris yaitu dilakukan  dengan berdasarkan pada fakta 

objektif yang didapatkan dalam penelitian lapangan baik berupa hasil 

                                                        
24

Soerjono Soekanto, “Pengantar Penelitian Hukum”, UI-Press Jakarta, 1984 
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wawancara dengan responden, hasil kuisioner atau alat bukti lain yang 

diperoleh dari narasumber. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber data dalam penulisan skripsi ini diperoleh dari dua sumber, yaitu data 

lapangan dan kepustakaan dengan jenis data: 

1. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian 

lapangan, baik melalui pengamatan atau wawancara dengan para responden, 

dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah 

penulisan skripsi ini. 

2. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan 

masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan 

skripsi ini terdiri dari: 

 a.   Bahan hukum primer, yaitu: 

a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

c) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan 

Korban; 

d) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan 

Korban; 
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e) Undang-Undang Dasar Negara Repubik Indonesia 

f) SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak 

Pidana (whistleblower) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice 

collaborator); 

b. Bahan hukum Sekunder, bahan hukum yang bersifat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer yaitu berupa buku-buku literatur 

ilmu hukum, dan makalah-makalah yang berkaitan dengan pokok bahasan. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum penunjang yang mencakup bahan 

memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan 

sekunder, seperti: kamus, biografi, karya-karya ilmiah, bahan seminar, 

hasil-hasil penelitian para sarjana yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau 

seluruh unit yang akan diteliti. Populasi dalam penelitian ini adalah, Advokat, 

Akademisi, dan unsur Pimpinan dan/atau Anggota Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban (LPSK). Penentuan sampel dalam penelitian ini adalah metode 

purposive sampling, yaitu suatu metode pengambilan sampel yang dalam 

penentuan dan pengambilan anggota sampel berdasarkan atas pertimbangan 

maksud dan tujuan penulis yang telah ditetapkan.  
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Berdasarkan metode sampling diatas, maka yang menjadi responden dalam 

penelitian ini sebanyak tiga (3) orang dengan rincian sebagai berikut: 

1) Pimpinan/Anggota LPSK      :  1 Orang  

2) Advokat/Pengacara      :  1 Orang 

3) Akademisi/Dosen        :  1 Orang   +  

      Jumlah         :  3 Orang 

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data  

1.  Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: 

a. Studi Pustaka 

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder, yaitu 

melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, 

mencatat dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan 

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pengungkap Fakta (whistle blower) 

dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator) Oleh Lembaga 

Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK).  

b. Studi Lapangan 

Studi lapangan dilakukan untuk mendapatkan data primer. Adapun cara 

mendapatkan data primer dilakukan dengan metode wawancara terpimpin, 

yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang telah disiapkan terlebih dahulu 

dan dilakukan secara langsung dengan responden. 
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2.   Pengolahan Data 

a. Editing, yaitu data yang diperoleh dari penelitian diperiksa dan diteliti 

kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan kebenarannya, sehingga 

terhindar dari kekurangan dan kesalahan; 

b. Interpretasi, yaitu menghubungkan, membandingkan dan menguraikan 

data serta mendeskripsikan data dalam bentuk uraian, untuk kemudian 

ditarik kesimpulan; 

c. Sistematisasi, yaitu penyusunan data secara sistematis sesuai dengan 

pokok permasalahan, sehingga memudahkan analisis data. 

 

E.  Analisis Data  

Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode 

analisis kualitatif, data yang diperoleh dari penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan analisis kualitatif, yaitu menggambarkan kenyataan-kenyataan yang 

ada berdasarkan hasil penelitian dengan menguraikan secara sistematis untuk 

memperoleh kejelasan dan memudahkan pembahasan. Selanjutnya berdasarkan 

hasil analisis data tersebut kemudian ditarik kesimpulan dengan menggunakan 

metode induktif, yaitu suatu metode penarik data yang didasarkan pada fakta-fakta 

yang bersifat khusus untuk kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat umum 

guna menjawab permasalahan berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis. 

 

 

 



 

 

 

V.  PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1) Perlindungan oleh LPSK terhadap whistle blower dan justice collaborator 

dinilai perlu karena sering terjadi ancaman terhadap nyawa saksi tersebut 

misalnya dari anggota organisasi kejahatan yang membuat aturan keras bagi 

anggotanya yang berani membocorkan rahasia kejahatan kelompok mereka 

oleh karenanya perlu perlindungan dari LPSK sebagai lembaga yang 

berwenang, seringkali juga ada keterlibatan pihak yang memiliki kekuasaan 

dan terlibat dalam kasus kriminal dan juga sulitnya menemukan bukti-bukti 

kejahatan yang seringkali kegiatannya di Kamuflase sehingga dianggap legal 

kegiatannya maka para saksi itu harus dilindungi sebagai kunci pengungkapan 

kasus. Saksi yang dalam hal ini whistle blower dan justice collaborator akan 

berani memberikan informasi apabila ada perlindungan dari pihak yang 

berwenang yaitu dalam hal ini LPSK. 

 

2) Pelaksanaan perlindungan yang akan dilaksanakan oleh LPSK terhadap whiste 

blower dan justice collaborator akan dilaksanakan apabila ada pengajuan 

permohonan sesuai prosedur yang ditetapkan LPSK dan akan di bahas pada 

rapat paripurna, namun apabila dalam keadaan darurat yang mengancam jiwa 
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saksi maka akan dilakukan perlindungan tanpa adanya permohonan karena 

dianggap dalam keadaan darurat.  

Perlindungan terhadap justice collaborator hanya bisa dilaksanakan sepanjang  

pemohon bukan pelaku utama melainkan pelaku lain yang dalam kasus yang 

sama dan adanya rekomendasi bahwa pelaku bersifat kooperatif selama dalam 

masa penyidikan oleh KPK, Kepolisian dan instansi lainnya. dialami atau 

dilaporkan saksi bukan kewenangan LPSK. 

Perlindungan terhadap whistle blower dilaksanakan sesuai prosedur yang sama 

dengan saksi lain yang telah ditetapkan oleh LPSK. Namun dalam 

pelaksanaannya whistle blower tidak harus dihadirkan  dalam persidangan 

karena termasuk sebagai saksi pelapor dan akan dilindungi kerahasiaannya, 

whistle blower juga tidak harus mengalami atau melihat kejadian yang ia 

laporkan tetapi hanya cukup mendengar atau mengetahui apa yang terjadi 

sudah cukup sebagai syarat untuk tergolong sebagai whistle blower. 

 

 

B. Saran 

Penulis menyarankan agar perlindungan terhadap whistle blower dan justice 

collaborator oleh LPSK dapat berjalan dengan baik dan efektif, maka perlu 

dilakukan: 

1. Perlu adanya peningkatan terhadap kinerja dan kordinasi LPSK terhadap 

aparat penegak hukum lain dalam menangani masalah perlindungan 

hukum terhadap saksi khusus seperti whistle blower dan justice 

collaborator karena amat pentingnya mereka dilindungi untuk 
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mengungkap sebuah kasus-kasus penting yang masuk golongan extra 

ordinary crime.  

 

2. Agar pemerintah dapat mengusulkan adanya pembukaan cabang LPSK di 

daerah-daerah lain agar memudahkan saksi diluar Jakarta untuk 

mengajukan permohonan kepada LPSK dan memudahkan juga bagi LPSK 

dalam melaksanakan perlindungan yang memang menjadi tugas dan 

wewenang LPSK.  Kemudian juga masalah anggaran dana untuk 

pelaksanaan yang di anggarkan dalam APBN hendaknya di tingkatkan 

juga agar pembangunan cabang LPSK di daerah-daerah lain segera 

terealisasi. 
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