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V. PENUTUP 

 

A. Simpulan 
 

1. Berdasarkan kasus yang dijadikan sebagai contoh dalam penulisan tesis ini 

maka penulis berkesimpulan bahwa Perlindungan terhadap saksi dalam 

mengungkapkan suatu tindak pidana korupsi/pungli tetap dapat diberikan 

sejak proses penyelidikan dimulai yang meliputi Pertama perlindungan atas 

keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman 

yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, 

Lembaga perlindungan saksi dan/atau korban wajib memberikan sepenuhnya 

kepada saksi dan korban termasuk keluarganya sejak ditanda-tangani 

pernyataan kesediaan. saksi dapat memberikan keterangannya secara bebas di 

dalam atau selama proses persidangan tanpa harus takut ada ancaman dari 

luar, Kedua Mendapatkan Tempat Kediaman Baru, Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban berkewajiban menyediakan sebuah kediaman baru yang 

khusus dimana tempat tersebut dirahasiakan keberadaannya, Ketiga bebas 

dari pertanyaan yang menjerat Dalam memeriksa saksi, Hakim, Penuntut 

Umum, Penasehat Umum atau terdakwa tidak boleh mengajukan pertanyaan 

yang menjerat atau yang bersifat yang mengarahkan saksi untuk memberikan 

jawaban tertentu. 
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2. Terhadap saksi yang membantu penyidik sehingga terungkap tindak korupsi 

tidak tepat dikatakan Whistle Blowers karena untuk ditetapkan sebagai Whistle 

Blower adalah Kriteria pertama adalah : Seseorang tersebut memiliki kapasitas 

mengetahui dan melaporkan segera kepada penegak hukum berkenaan dengan 

adanya dugaan tindak pidana dan juga dilihat dari keaktifan dan niat saksi 

dalam mengungkapkan peran serta dari siapa-siapa saja yang terlibat dalam 

tindak pidana tersebut. Kriteria kedua adalah kejahatan yang diungkapkannya 

adalah kejahatan terorganisir/kejahatan yang melibatkan kelompok besar yang 

bermain didalamnya dan terhadap saksi tersebut tidak dikenakan tuntutan 

kepadanya atas dasar melakukan tindak pidana penyuapan sebagaimana dalam 

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena saksi 

berperan atas dasar partisipasinya membantu pihak kepolisian dalam 

mengungkap dugaan tindak pidana sesuai dengan Pasal 41 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

tindak pidana korupsi yang berbunyi: “Masyarakat dapat berperan serta 

membantu upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi”.  

 
B. Saran 

1. Perlu dibuatkan undang-undang khusus yang lebih spesifik pengaturannya 

mengenai perlindungan dan penafsiran berkenaan dengan Whistle Blowers, 

Justice Collaborator dan peran serta masyarakat, mengingat regulasi yang 

dibuat oleh pemerintah belum mengatur secara spesifik mengenai hal tersebut, 

hal ini penting agar terciptanya kepastian hukum bagi saksi yang ingin 
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berpartisipasi dalam hal mengungkapkan suatu fakta yang terjadi yang 

melibatkan kejahatan yang terorganisasi yang terbilang sulit pembuktiannya; 

2. Harus ada ketentuan lebih rinci yang dituangkan dalam rumusan Pasal 

undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Pasal 41 undang-undang Nomor 

20 Tahun 2006 tentang  Tindak Pidana Korupsi  bagi masyarakat  yang 

melakukan penyamaran atas permintaan penyidik untuk mengungkap tindak 

pidana korupsi khususnya kasus suap, dikarenakan terhadap penyuap sesuai 

ketentuan Pasal 5 undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang  Tindak 

Pidana Korupsi dapat dikenakan sanksi pidana. 

 


