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ABSTRAK 

 

IMPLEMENTASI WHISTLEBLOWER DALAM  

MENGUNGKAPKAN PERKARA  

TINDAK PIDANA KORUPSI  

 

 

Oleh 

 

Bella Valentina 

 

Mengungkapkan sebuah perkara dalam suatu tindak pidana adalah persoalan sulit 

mengapa demikian dikarenakan sulit mencari saksi yang bersikap kooperatif 

dalam sertiap pemeriksaan. Persoalan whistleblower merupakan persoalan yang 

menarik sekaligus pelik di dalam konsepsi dan dimensi legalisasi dan regulasinya. 

karena sangat diperlukan dalam pengungkapan delik tertentu yang bersifat serious 

crime dan scandal crime.. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan 

ini adalah: Bagaimanakah implementasi whistleblower dalam mengungkapkan 

perkara tindak pidana korupsi?dan Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap 

whistleblower dalam mengungkapkan perkara tindak pidana korupsi? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Penelitian 

normatif dilakukan terhadap hal-hal yang bersifat teoritis asas-asas hukum, 

sedangkan pendekatan empiris yaitu dilakukan untuk mempelajari hukum dalam 

kenyataannya baik berupa penilaian perilaku  

                                                                                           

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diketahui bahwa : 

Implementasi whistleblower dalam mengungkapkan perkara tipikor yakni Di 

Indonesia sendiri belum ada pengaturan secara jelas mengenai Whistleblower. 

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. hanya mengatur tentang perlindungan terhadap saksi dan korban, bukan 

terhadap pelapor. Dalam hal ini Penghargaan yang diterima oleh whistleblower 

adalah Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta 

bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau 

telah diberikan, Mendapatkan Tempat Kediaman Baru, dan Bebas dari 

pertanyaan yang menjerat. Resiko Internal yakni Para whistleblower akan 

dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri, Jiwa keluarga whistleblower akan 

terancam keselamatannya, Para whistleblower akan dihabisi karier dan mata 

pencahariannya, dan whistleblower akan mendapat ancaman pembalasan phisik 

yang mengancam keselamatan jiwanya. Kemudian menghadapi Resiko Ekternal 

yakni berupa whistleblower akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belit 

rentetan proses hukum yang harus dilewati. 

 



Bella Valentina 

Berdasarkan uraian diatas maka yang menjadi saran penulis adalah: Diharapkan 

kepada masyarakat yang mengetahui tindak pidana berkenaan dengan tindak 

pidana korupsi agar mau melaporkan dan menjadi saksi yang bekerjasama hal 

tersebut guna membantu aparat penegak hukum dalam memaksimalkan upaya 

pemberantasan tindak pidana korupsidan Bagi pemerintah dan instansi yang 

berwenang yang  terkait, diharapkan dapat meningkatkan upaya-upaya 

perlindungan hukum secara khusus terhadap whistleblower, sehingga dapat 

terealisasikan hak-haknya sampai proses pemeriksaan perkara tindak pidana 

korupsi tersebut berakhir. Dan segera membentuk lembaga khusus yang menaungi 

disetiap daerah di Indonesia agar terakomodirnya perlindungan saksi dan korban 

tersebut. 

                    

Kata Kunci : Implementasi, Whistleblower, Tindak Pidana Korupsi 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Persoalan whistleblower merupakan persoalan yang menarik sekaligus pelik di 

dalam konsepsi dan dimensi legalisasi dan regulasinya. Apakah whistleblower 

merupakan pelaku atau bukan pelaku tindak pidana? Apakah whistleblower 

merupakan saksi dan pelapor biasa ataukah diperlukan konsep reward 

(penghargaan) dan punishment (hukuman) khusus, karena sangat diperlukan 

dalam pengungkapan delik tertentu yang bersifat serious crime dan scandal crime. 

Apakah whistleblower sama dengan agent provocateur di dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dan saksi mahkota (crown witness) di dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
1
  

Pengertian whistleblower secara yuridis dapat ditemukan pada Surat Edaran 

Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi 

Whistleblower dan Justice Collaborator. Pada SEMA tersebut, Justice 

Collaborator dimaknai sebagai seorang pelaku tindak pidana tertentu, tetapi 

bukan pelaku utama, yang mengakui perbuatannya dan bersedia menjadi saksi 

dalam proses peradilan.  

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

Penaku, Jakarta, 2012, hlm 3 



2 
 

Whistleblower adalah Merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak 

pidana tertentu dan bukan merupakan bagian dari para pelaku tindak pidana. 

Surat Keputusan Bersama antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK), Kejaksaan Agung, Kepolisian RI, KPK dan Mahkamah Agung, Justice 

Collaborator adalah seorang saksi, yang juga merupakan pelaku, namun mau 

bekerjasama dengan penegak hukum dalam rangka membongkar suatu perkara 

bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan korupsi apabila aset itu ada pada 

dirinya.
2
 

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 sudah menjawab 

persoalan itu ataukah malah terjadi hal-hal sebaliknya. Persoalan  whistleblower 

sebagai instrument baru dan alat Bantu dalam proses hukum pidana tentu 

memerlukan konsepsi dan analisis yang ketat dan mendalam. Konsepsi dan 

analisis yang ketat dan mendalam perlu digaris bawahi karena persoalan 

whistleblower memiliki implikasi yang rumit dan tidak sederhana dalam 

merumuskan regulasi dan implementasinya bahkan memerlukan kesamaan policy 

pelaksanaannya, seperti apa kriteria informasi penting seorang whistleblower.  

Melalui koordinasi antar lembaga penegak hukum dan sangat diperlukan 

komitmen dan integritas yang tinggi dalam pelaksanaan program whistleblower 

tersebut guna menghindari kekosongan hukum, konflik norma aturan-aturan 

hukum yang sudah ada, bahkan tidak mustahil konflik kelembagaan akibat ego 

sektoral masing-masing kelembagan hukum bersangkutan.  

                                                           
2
 Denny Indrayana, Republika.co.id, Jakarta, diakses pada hari Jumat, Tanggal 16 Desember 2016 



3 
 

Seperti apa konsep reward dan whistleblower dan bagaimana bentuk program 

perlindungannya baik pada tingkat penyelidikan, penuntutan, maupun di 

pengadilan dan di lembaga pemasyarakatan. Pada sisi yang lain tampak kuat 

kecendrungan skandal penyalahgunaan wewenang tertentu dan skandal suap 

dalam jabatan politik dan hukum seperti pada kasus  pidana Agus Condro dan 

Susno Duadji yang memerlukan pembuktian melalui whistleblower. 

Bertolak pada pendapat Quentin Dempster, pengertian whistleblower adalah orang 

yang mengungkapkan fakta kepada public mengenai sebuah skandal, bahaya mal 

praktik, atau korupsi. Mardjono Reksodiputro mengartikan whistleblower adalah 

pembocor rahasia atau pengadu, Mardjono Reksodiputro mengharapkan kejahatan 

dan pelanggaran hukum yang terjadi berhenti dengan cara mengundang perhatian 

publik.
3
 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. Informasi tersebut dapat saja 

merupakan kegiatan-kegiatan yang besifat tidak sah, melawan hukum, atau 

melanggar moral. 

Menurut sudut pandang Hasdianto dalam bukunya Firman Wijaya, whistleblower 

merupakan istilah bagi karyawan, mantan karyawan, atau pekerja anggota atau 

institusi atau oganisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan 

ketentuan kepada pihak yang berwenang.
4
  

                                                           
3
Mardjono Reksodiputro, “Pembocor Rahasia/WhistleBlower/ Justice Collaborator dan 

Penyadapan (Wiretapping, Electronic Interception) dalam Menanggulangi Kehajatan di 

Indonesia” Wacana Goverminyboard, hlm 13 
4
 Op.Cit Firman Wijaya, hlm. 7 



4 
 

Ketentuan yang dilanggar merupakan ancaman bagi kepentingan public. Contoh 

whistleblower misalnya orang yang melaporkan perbuatan yang diduga tindak 

pidana korupsi kepada kepada public di lingkungan di bekerja.
5
 Sementara itu 

Asep Triwahyudi memaknai Justice Collaborator sebagai “tindakan seorang 

pekerja yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan internal, dan 

kekuasaan ekternal tentang hal-hal yang illegal yang terjadi di lingkungan kerja
6
 

Seorang narapidana korupsi, meskipun telah mendapatkan status whistleblower 

(saksi pelapor atau tersangka dan terpidana yang bekerjasama dengan penegak 

hukum) tidak serta merta mendapatkan apresiasi dari penegak hukum. Sebaliknya, 

jika Justice Collaborator itu justru banyak memberikan keterangan palsu, maka ia 

bisa dipidana. "Kalau si Justice Collaborator-nya memberikan keterangan palsu 

atau dia ketahuan berbohong, maka statusnya bisa dicabut dan bisa dipidana.
7
 

Pada dasarnya, ide whistleblower ini diperoleh dari Pasal 37 ayat (2) United 

Nations Convention Against Corruption (UNCAC) Tahun 2003 yang telah 

diratifikasi Indonesia dengan Undang-Undang No 7 Tahun 2006 tentang 

Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Antikorupsi).  

Pasal 37 ayat (2) UNCAC menegaskan: “Setiap negara peserta wajib 

mempertimbangkan memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus yang tertentu, 

mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerja sama yang 

                                                           
5
 Firman Wijaya Mengutip Surya Jaya, Perlindungan  Justice Collaborator dalam system 

Pengadilan. hlm 8 
6
 Asep triwahyudi, dikutip dari D’workin & Nera de Gourd, hlm 3. 

7
 Denny Indrayana, Op. Cit, hlm. 24 
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substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang ditetapkan 

berdasarkan Konvensi ini.
8
 

Pasal 37 ayat (3) UNCAC dikemukakan: “Setiap negara peserta wajib 

mempertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum 

nasionalnya untuk memberikan “kekebalan dari penuntutan” bagi orang yang 

memberikan kerja sama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan 

(whistleblower) suatu tindak pidana yang ditetapkan berdasarkan konvensi ini.
9
  

Dinyatakan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku yang 

Bekerja Sama (Justice Collaborators) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu 

(SEMA No 4/2011), pada angka 8(a dan b) ditegaskan beberapa pedoman untuk 

menentukan kriteria Whistleblower yakni 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. 

 

Bahwa yang menjadi permasalahan selama ini dalam mengungkap kasus-kasus 

besar di Indonesia dibutuhkan saksi yang mengetahui keterlibatan seseorang 

khususnya dalam kasus korupsi, akan tetapi untuk menjadi seorang saksi yang 

mau bekerja sama dengan pihak penegak hukum tentunya tidak mudah karena 

semua itu beresiko tinggi.  

                                                           
8
 Mengutip dari H Winarta, Anggota Governing Board Komisi Hukum Nasional fhwWacana 

mengenai status justice collaborator bagi tersangka kasus suap di Proyek Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan serta Wisma Atlet SEA Games, diakses pada Tanggal 16 Desember 2016 
9
  Ibid, hlm. 24 



6 
 

Bentuk perlindungan terhadap saksi tersebut tidak didukung dengan bentuk 

perlindungan dan juga reward kepada saksi yang mau bekerja sama tersebut dan 

juga dasar hukum whistle blower sendiri belum didukung dengan adanya undang-

undang yang mengatur mengenai  whistleblower. 

Adapun dalam kasus penerapan whistleblower terkait kasus Bupati Tanggamus 

Bambang Kurniawan diduga memberikan sejumlah uang kepada anggota DPRD 

Tanggamus seusai pengesahan APBD tahun 2016 pada Desember 2015 lalu. Para 

anggota DPRD yang menerima uang pemberian Bambang itu ternyata melapor 

ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka melapor telah menerima 

sejumlah uang dari bupati, lalu menyerahkan uang sebesar Rp 523 juta ke 

Direktorat Gratifikasi KPK.
10

  

 

Karena melaporkan kasus gratifikasi yang melibatkan pejabat Kabupaten 

Tanggamus, Provinsi Lampung, delapan anggota dewan setempat mendapat 

perlindungan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Akankah 

anggota DPRD tersebut dapat dikualifikasikan sebagai whistleblower. 

 

Berdasarkan latar belakang tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian 

skripsi dengan judul “ Implementasi Whistleblower Dalam Mengungkapkan 

Perkara Tindak Pidana Korupsi”. 

 

 

 

 

                                                           
10

http://nasional.kompas.com/read/2016/10/05/14582891/jadi.saksi.kasus.suap.8.anggota.dprd.tang

gamus.dapat.perlindungan.lpsk, diakses pada Tanggal 16 Desember 2016 

http://nasional.kompas.com/tag/Komisi%20Pemberantasan%20Korupsi
http://nasional.kompas.com/tag/KPK
http://nasional.kompas.com/tag/KPK
http://nasional.kompas.com/read/2016/10/05/14582891/jadi.saksi.kasus.suap.8.anggota.dprd.tanggamus.dapat.perlindungan.lpsk
http://nasional.kompas.com/read/2016/10/05/14582891/jadi.saksi.kasus.suap.8.anggota.dprd.tanggamus.dapat.perlindungan.lpsk
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan tersebut maka 

dirumuskan masalah sebagai berikut:  

a. Bagaimanakah implementasi whistleblower dalam mengungkapkan perkara 

tindak pidana korupsi? 

b. Bagaimanakah bentuk perlindungan terhadap whistleblower dalam 

mengungkapkan perkara tindak pidana korupsi? 

2. Ruang Lingkup 

Adapun ruang lingkup ilmu dalam penelitian ini adalah kajian hukum pidana, 

khususnya yang implementasi whistleblower dalam mengungkapkan kejahatan 

luar biasa dalam perkara tipikor. Lokasi penelitian di wilayah hukum, Pengadilan 

Negeri Kelas I A Tanjung Karang, Kejaksaan Negeri, dan Akademisi Fakultas 

Hukum Universitas Lampung. Adapun tahun data penelitian ini Tahun 2017. 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis bertujuan untuk mengetahui : 

a. Untuk mengetahui implementasi whistleblower dalam mengungkapkan tindak 

pidana korupsi 

b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan terhadap whistleblower dalam 

mengungkapkan tindak pidana korupsi. 
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2. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini terdiri dari dua kegunaan 

yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, dan kedua kegunaan ini adalah 

sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penulisan secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan dapat dijadikan sebuah pedoman dan bahan rujukan bagi 

Mahasiswa, Masyarakat, Praktisi hukum, dan bagi Pemerintah dalam melakukan 

penelitian yang berkaitan dengan implementasi whistleblower dalam 

mengungkapkan tindak pidana korupsi. 

b. Kegunaan Praktis 

Kegunaan penulisan ini adalah untuk pengembangan kemampuan daya nalar dan 

daya pikir yang sesuai dengan disiplin ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk 

dapat mengungkapkan secara obyektif melalui metode ilmiah dalam memecahkan 

setiap permasalahan yang ada serta menambah ilmu pengetahuan dalam bidang 

hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan implementasi whistleblower 

dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

1) Teori Perlindungan Hukum 

 

Awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori 

hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles 

(murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam 

menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan 

abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran 

ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara 

internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum 

dan moral. 

 

Menurut Thomas Aquinas dalam bukunya Marwan Mas mengatakan bahwa 

hukum alam adalah ketentuan akal yang bersumber dari Tuhan yang bertujuan 

untuk kebaikan dan dibuat oleh orang yang mengurus masyarakat untuk 

disebarluaskan.
11

 Eksistensi dam konsep hukum alam selama ini, masih banyak 

dipertentangkan dan ditolak oleh sebagian besar filosof hukum, tetapi dalam 

kanyataann justru tulisan-tulisan pakar yang menolak itu, banyak menggunakan 

paham hukum alam yang kemungkinan tidak disadarinya. Salah satu alasan yang 

mendasari penolakkan sejumlah filosof hukum terhadap hukum alam, karena 

mereka masih mengganggap pencarian terhadap sesuatu yang absolut dari hukum 

alam, hanya merupakan suatu perbuatan yang sai-sia dan tidak bermanfaat.  

                                                           
11

 Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Ghalia Indonesia , Bogor, , 2004, hlm 116 
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Terjadi perbedaan pandangan para filosof tentang eksitensi hukum alam, tetapi 

pada aspek yang lain juga menimbulkan sejumlah harapan bahwa pencarian pada 

yang “absolut” merupakan kerinduan manusia akan hakikat keadilan. Hukum 

alam sebagai kaidah yang bersifat “universal, abadi, dan berlaku mutlak”, ternyata 

dalam kehidupan modern sekalipun tetap akan eksis yang terbukti dengan 

semakin banyaknya orang membicarakan masalah hak asasi manusia (HAM).
12

  

 

Menurut Von Thomas Aquinas dalam bukunya Marwan Mas mengatakan bahwa 

hukum alam adalah cerminan dari undang-undang abadi (lex naturalis).
13

  Jauh 

sebelum lahirnya aliran sejarah hukum, ternyata aliran hukum alam tidak hanya 

disajikan sebagai ilmu pengetahuan, tetapi juga diterima sebagai prinsip-prinsip 

dasar dalam perundang-undangan. Keseriusan umat manusia akan kerinduan 

terhadap keadilan, merupakan hal yang esensi yang berharap adanya suatu hukum 

yang lebih tinggi dari hukum positif.  

 

Hukum alam telah menunjukkan, bahwa sesungguhnya hakikat kebenaran dan 

keadilan merupakan suatu konsep yang mencakup banyak teori. Berbagai 

anggapan dan pendapat para filosof hukum bermunculan dari masa ke masa. Pada 

abad ke-17, substansi hukum alam telah menempatkan suatu asas yang berisfat 

universal yang bisa disebut HAM.
14

 Berbicara mengenai hak asasi manusia atau 

HAM menurut Undang-Undang Nomor 39  Tahun 1999 tentang HAM, HAM 

adalah:  

 

                                                           
12

 Ibid.,hlm. 117 
13

 Ibid 
14

 Ibid 
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Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan 

keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan 

anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, 

hukum dan Pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 

harkat dan martabat manusia. Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai 

makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan 

hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya.  

 

Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan 

individu dan keutamaan rasio,  salah satu penganutnya adalah Locke, menurut 

Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan 

keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial.
15

 

 

Menurutnya manusia yang melakukan kontrak sosial adalah manusia yang tertib 

dan menghargai kebebasan, hak hidup dan pemilikan harta sebagai hak bawaan 

manusia. Menurut Locke masyarakat yang ideal adalah masyarakat yang tidak 

melanggar hak-hak dasar manusia. Menurut locke dalam bukunya Marwan Mas 

hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial 

dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak 

sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak.
16

  

 

 

 

                                                           
15

 Ibid 
16

 Ibid 
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Adanya kekuasaan tersebut dalam bukunya Bernard L. Tanya, Yoan N. 

Simanjuntak, dan Markus Y. Hage  justru untuk melindungi hak-hak kodrat 

dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam 

maupun dair luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas 

melindungi hak-hak dasar tersebut.
17

  

 

Hak-hak dasar yang biasa disebut sebagai hak asasi, tanpa perbedaan antara satu 

dengan lainnya.  Dengan hak asasi tersebut, manusia dapat mengembangkan diri 

pribadi, peranan, dan sumbangannya bagi kesejahteraan hidup manusia.Pemikiran 

yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan 

kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia 

merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas.  

 

Negara bertugas menegakkan hak-hak dankebebasan warganya. Kemakmuran dan 

kebahagian rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak 

dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.
18

 Hak-hak dasar yang melekat pada 

diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang 

Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, 

hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan,  dan hak 

kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh 

siapapun.  

 

 

                                                           
17

 Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus Y. Hage, 2006, Teori Hukum: Strategi 

Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi. CV. KITA, Surabaya,  hlm 72-73 
18

 Ibid., 75 
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Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada Undang-Undang 

Nomor 39  Tahun 1999 tentang HAM menjelaskan setiap manusia di depan 

hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa 

diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk 

diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala 

hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu. 

 

Menurut Fitzgerald dalam bukunya Satijipto Raharjo, menjelaskan teori 

pelindungan hukum bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan 

mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu 

lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat 

dilakukan  dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.
19

  

 

Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia, sehingga 

hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang 

perlu diatur dan dilindungi.
20

 Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni 

perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan 

hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan 

kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan prilaku antara 

anggota-anggota masyarakat dan antara perseoranan dengan pemerintah yang 

dianggap mewakili kepentingak masyarakat. 

 

 

 

                                                           
19

 Satijipto Raharjo, Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm 53 
20

 Ibid., hlm 69 
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Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman 

terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan 

itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang 

diberikan oleh hukum.
21

  

 

Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hokum dapat 

difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif 

dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.
22

  

 

Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan bahwa hukum dibutuhkan untuk mereka 

yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh 

keadilan sosial.
23

 Menurut pendapat Pjillipus M. Hadjon bahwa perlindungan 

hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan 

represif.
24

  

 

Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam 

pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif 

bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di 

lembaga peradilan.
25

  

 

                                                           
21

 Ibid.,  hlm 54. 
22

Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, Hukum Sebagai Suatu Sistem, Remaja Rusdakarya, Bandung, 

1993, hlm 118 
23

Sunaryati Hartono, Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional, Alumni, Bandung, 

1991, hlm 55 
24

Phillipus M. Hadjon, perlindungan hukum Bagi Rakyat Indonesia, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 

1987,hlm 2  
25

 Maria Alfons, “Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat 

Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual”, Ringkasan Disertasi Doktor, : Universitas 

Brawijaya, Malang, 2010), hlm 18 
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Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang 

diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari 

hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, 

meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, 

namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.
26

  

 

Fungsi primer hukum, yakni melindungi rakyat dari bahaya  dan tindakan yang 

dapat merugikan dan menderitakan hidupnya dari orang lain, masyarakat maupun 

penguasa. Di samping itu berfungsi pula untuk memberikan keadilan 

serta  menjadi sarana untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh rakyat. 

Perlindungan, keadilan, dan kesejahteraan tersebut ditujukan pada subyek hukum 

yaitu pendukung hak dan kewajiban, tidak terkecuali kaum wanita.   

 

2) Teori Kepastian Hukum 

 

Dikaitkan dengan teori kepastian hukum bahwa Kepastian hukum pada dasarnya 

hanya bisa dijawab secara Normatif, dimana kepastian hukum secara Normatif 

adalah ketika suatu peraturan itu dibuat dan diundangkan secara pasti karena 

mengatur secara jelas dan logis. Jelas artinya tidak menimbulkan keragu-raguan 

dan logis adalah menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak 

berbenturan atau menimbulkan konflik norma. Konflik Norma yang ditimbulkan 

dari ketidak pastian aturan dapat berbentuk kontestasi norma, reduksi norma atau 

distorsi norma 

 

 

                                                           
26

 Ibid, hlm. 19 
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Ada empat hal mendasar berhubungan dengan kepastian hukum menurut Gustav 

Radburch dalam bukunya Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan Markus 

Y. Hage: 

1) Hukum itu positif artinya ia adalah perundang-undangan (Gesetzliches 

Recht); 

2) Hukum itu didasarkan pada fakta (Tastachen), bukan rumusan tentang 

penilaian yang nantinya akan dilakukan oleh hakim,seperti” kemauan 

baik”, “kesopanan”; 

3) Fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari 

kekeliruan dalam pemaknaan, disamping juga mudah dijalankan; 

4) Hukum positif itu tidak boleh sering dirubah-rubah. 

 

Menurut Lon Fuller dalam bukunya Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjuntak, dan 

Markus Y. Hage mengajukan 8 (delapan) asas yang harus dipenuhi oleh hukum, 

yang jika tidak dipenuhi maka hukum gagal untuk disebut sebagai hukum atau 

dapat dikatakan harus terdapat kepastian hukum, yaitu : 

1) Suatu sistem hukum yang terdiri dari peraturan-peraturan tidak 

berdasarkan putusan-putusan untuk hal tertentu; 

2) Peraturan tersebut diumumkan kepada publik; 

3) Tidak berlaku surut karena akan merusak integritas sistem; 

4) Dibuat dalam rumusan yang dimengerti umum; 

5) Tidak boleh ada peraturan yang saling bertentangan; 

6) Tidak boleh menuntut tindakan yang melebihi apa yang bisa dilakukan; 

7) Tidak boleh sering diubah; 

8) Harus ada kesesuaian antara peraturan dan pelaksanaan sehari-hari 

 

Dari uraian tersebut maka kepastian hukum itu berarti bahwa hukum harus 

berlaku tegas di masyarakat, mengandung keterbukaan sehingga siapapun dapat 

memahami makna suatu ketentuan hukum dan tidak boleh saling kontradiktif 

sehingga tidak terjadi keragu-raguan. Kepastian hukum menjadi perangkat suatu 

negara yang mengandung kejelasan serta dapat dilaksanakan dan mampu 

menjamin hak dan kewajiban warga negara. 

3) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum 
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Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penegakan hukum adalah sarana yang 

didalamnya terkandung nilai atau konsep tentang keadilan, kebenaran, 

kemanfaatan sosial dan kandungan hukum bersifat abstrak. Penegakan hukum 

secara konkret merupakan berlakunya hukum positif dalam praktek sebagaimana 

seharusnya dipatuhi. Oleh karena itu keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi 

oleh 5 faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu: 

a. Faktor hukumnya sendiri; 

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk maupun menetapkan 

hukum; 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; 

d. Faktor masyarakat yakni, lingkungan dimana hukum tersebut berlaku dan 

diterapkan; 

e. Faktor kebudayaan yakni, sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan 

pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.
27

  

 

Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dan merupakan inti dari sistem 

penegakan hukum. Jika kelima faktor tersebut ditelaah akan dapat terungkapkan 

hal yang berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum yang dapat berdiri 

sendiri atau saling berhubungan satu sama lain sehingga kebijakan yang                      

di lakukan oleh aparat penegak hukum dan kesadaran dari masyarakat tentang 

hukum dapat berjalan efektif.  

 

2. Konseptual 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan antara konsep-

konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah 

yang ingin atau yang akan diteliti dalam penulisan skripsi ini:.
28

  

                                                           
27

 Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, PT Raja Grafindo 

Persada, 1983, hlm. 4-5 
28

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, 

Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 12 
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1. Implementasi 

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya 

mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu 

kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan”.
29

  

2. Whistleblower 

Merupakan pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana tertentu dan 

bukan merupakan bagian.
30

 

3. Penegakan Hukum 

Kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

kaidah yang mantap dan mengejawantahkan dan sikap tindak sebagai rangkaian 

penjabaran  nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan 

mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
31

 

4. Kejahatan Ekstra Ordinary Crime 

Kejahatan tingkat tinggi, yakni kejahatan yang dimaksud adalah kejahatan 

yang umumnya dilaukan dengan siasat yang sangat rapih dan terencana hingga 

akan sangat susah membongkar kasusnya. Istilah lainnya adalah kejahatan 

kerah putih.
32

 

5. Korupsi 

                                                           
29

 Prima Wijaya , 20 Oktober 2012, Pengertian Implementasi Menurut Narasumber (Online), 

http://konsulatlaros.blogspot.com/2012/10/pengertian-implementasi-menurut.html, di akses 16 

Desember 2016 
30

 Point 8 Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku Yang 

Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu 
31

 Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT. Raja Grafindo 

Persada, Jakarta, hlm. 5 
32

 https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130716081839AAnfmAo, diakses pada 

Tanggal 16 Desember 2016 

https://id.answers.yahoo.com/question/index?qid=20130716081839AAnfmAo
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Suatu bentuk tindak pidana dengan memperkaya diri sendiri dengan 

melakukan penggelapan yang secara langsung atau tidak langsung merugikan 

keuangan negara.
33

 

 

E. Sistematika Penulisan 

 

Sistematika penulisan skripsi ini disesuaikan dengan format yang telah ditentukan 

oleh Program Studi Ilmu Hukum Universitas Lampung. Dengan urutan sebagai 

berikut: 

I. Pendahuluan  

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai Judul Latar Belakang Masalah, 

Permasalahan dan Ruang Lingkup,  Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka 

Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. 

II.  Tinjauan Pustaka 

Dalam bab ini mengulas tentang Pengertian Dari whistleblower, Teori 

Perlindungan Hukum, Pengertian, Resiko, serta Persyaratan whistleblower, Jenis 

Alat Bukti Dalam Perkara Pidana, dan Faktor Penghambat Dalam Penegakan 

Hukum. 

III.  Metode Penelitian 

Merupakan Bab yang menjelaskan metode yang dilakukan untuk memperoleh dan 

mengolah data yang akurat. Adapun metode yang digunakan terdiri dari 

                                                           
33

 M Marwan & Jimmy P, Kamus Hukum “Dictionary Of Law Complete Edition”, Reality 

Publisher, Surabaya, 2009, hlm 621 
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pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan 

pengolahan data, serta analisa data. 

IV .Hasil Penelitian Dan Pembahasan 

Berisi tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian terhadap permasalahan 

dalam penelitian ini yaitu Bagaimanakah implementasi whistleblower dalam 

mengungkapkan tindak pidana korupsi? dan Bagaimanakah bentuk perlindungan 

terhadap whistleblower dalam mengungkapkan tindak pidana korupsi?  

V.   Penutup 

Merupakan Bab yang berisi tentang kesimpulan dari hasil pembahasan yang 

berupa jawaban dari permasalahan berdasarkan hasil penelitian serta berisikan 

saran-saran penulis mengenai apa yang harus kita tingkatkan dari pengembangan 

teori-teori yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan dimasa 

mendatang. 

 

 

 



 

  

 

 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Hukum Bagi Saksi dalam Proses 

Peradilan Pidana 
 
 
Pelaksanaan perlindungan saksi  tidak   terlepas dengan beberapa persoalan yakni;  

penegakkan hukum perlindungan saksi, kapan dilakukan perlindungan saksi, 

bentuk-bentuk perlindungan saksi dan tata cara perlindungan saksi dalam proses 

peradilan pidana. 

 

1. Pengertian Saksi  

 

Subekti menyatakan bahwa saksi adalah orang yang didengar keterangannya  

di muka  sidang  pengadilan, yang  mendapat tugas membantu pengadilan yang 

sedang perkara.
30 Uraian di atas penunjukkan bahwa saksi dalam proses 

peradilan adalah faktor penting dalam setiap tahap dalam proses peradilan pidana. 

Suryono Sutarto lebih luas mengemukakan bahwa saksi adalah orang yang 

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan 

ia alami sendiri.
31

  

 

Pasal 166 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan bahwa  

pertanyaan yang bersifat “sugestif”/menjerat tidak boleh dilakukan terhadap 

saksi atau terdakwa.  

 

                                                 
30

  Subekti. dan R. Tjitro Soedibia, 1976, Kamus Hukum, Pradya Paramita, Jakarta, hlm. 83. 
31

 Suryono  Sutarto, 1982, Hukum  Acara  Pidana,  Jilid  I,  Fakultas  Hukum  Universitas  

Diponegoro, Semarang, hlm. 42. 
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Wirjono Projodikoro memaknai bahwa Seorang saksi   adalah seorang manusia  

belaka atau manusia  biasa. Ia dapat dengan sengaja bohong, dan dapat juga 

jujur menceritakan hal sesuatu, seoalah-olah hal yang benar, akan sebetulnya 

tidak benar. Seseorang saksi harus menceritakan hal yang sudah lampau, dan 

tergantung dari daya ingat dari orang  perseorang, apa  itu  dapat dipercaya atas  

kebenarannya.
32 Sedangkan S.M. Amin menambahkan  bahwa “Saksi tak 

bersuara dapat merupakan bahan-bahan yang diperoleh dengan cara menyelidiki 

dan memperhatikan benda-benda  mati.
33

  

 

Umpamanya  bekas-bekas yang terdapat di tempat kejahatan yang dilakukan”. 

Dengan pengertian saksi ini menunjukkan bahwa betapa berartinya sebuah 

kesaksian dalam proses peradilan pidana, agar terungkapnya sebuah tindak 

pidana. Dapat disimpulkan bahwa saksi adalah sesorang yang memberikan 

keterangan dalam proses peradilan pidana untuk menemukan titik terang apakah 

suatu tindak pidana benar- benar terjadi sebagaimana yang ia dengar sendiri, ia 

lihat sendiri dan/atau ia alami sendiri.  

 

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan  untuk  

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

oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lainnya sesuai 

dengan ketentuan Undang-undang ini.Perlindungan saksi dan korban bertujuan 

memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam memberikan 

keterangan pada setiap proses peradilan pidana. 

 

 

                                                 
32

 Wirjono Projodikoro, 1962, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sumur, Bandung, hlm. 7. 
33
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23 

 

2. Penegakan Hukum Perlindungan Saksi 

 
 

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan 

saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri  

terjadinya  suatu  tindak  pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan 

tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana; Penegak hukum 

dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang   

dilakukan oleh  pelaku  tindak  pidana  sering mengalami kesulitan karena tidak 

dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik 

fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan  dengan  hal tersebut, perlu 

dilakukan perlindungan bagi saksi dan/atau korban yang sangat penting 

keberadaannya dalam proses peradilan pidana.  

 

Kesaksian memang dibutuhkan dalam setiap pengadilan pidana, termasuk 

pengadilan  militer.  Saksi  yang  dimintai keterangan dalam penyidikan maupun 

persidangan, pada dasarnya sangat membantu berjalannya rangkaian proses 

peradilan. Apalagi hasil yang diharapkan dari proses pengumpulan keterangan 

saksi untuk memastikan peradilan yang jujur (fair trial).
34

  

 

Penegakan  perlindungan  saksi  khususnya perlindungan hukum bagi saksi itu 

sendiri saat ini telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Sebuah undang-undang Perlindungan Saksi dan 

Korban yang berlaku efektif, yang dibentuk atas dasar upaya tulus untuk 

mengatasi permasalahan seperti pelanggaran hak asasi manusia, adalah satu 

kesatuan integral dalam rangka menjaga berfungsinya sistem peradilan pidana 
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 Koalisi Perlindungan Saksi “Perlindungan Saksi Alas Tlogo, Jakarta, 9 Januari 2007. 
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terpadu. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang disahkan pada 

tanggal 11 Agustus 2006, diharapkan akan menolong negara ini keluar dari 

persoalan-persoalan hukum yang berkepanjangan seperti sulitnya memberantas 

korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap perempuan dan 

belum lagi tentang perlindungan hukum yang hanya mampu menyentuh bagi  

kalangan konglomerat, pejabat, dan lain sebagainya.  

 

Perlindungan hukum diperlukan sebagai payung hukum bagi para saksi dan 

korban di masa mendatang. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, 

merupakan salah satu jawaban dari persoalan di atas.Perlindungan terhadap saksi 

dan korban harus diberikan bila menginginkan proses hukum  berjalan  benar  dan  

keadilan ditegakkan.  

 

Hal ini dapat diperhatikan bahwa adanya fakta menunjukkan, banyak kasus-kasus 

pidana maupun pelanggaran Hak Asasi Manusia yang tidak terungkap dan 

tidak terselesaikan disebabkan adanya ancaman baik fisik atau psikis maupun 

upaya kriminalisasi terhadap saksi dan korban ataupun keluarganya yang 

membuat masyarakat takut memberi kesaksian kepada penegak hukum. 

 

3.  Bentuk-Bentuk Perlindungan Saksi 

 

Menurut Yenti.
35 ada dua bentuk model perlindungan  yang bisa diberikan 

kepada saksi dan korban yaitu Pertama procedural rights model dan Kedua the 

service model. 

 

                                                 
35
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1) Procedural rights model 

 

Model ini memungkinkan korban berperan aktif dalam proses peradilan  

tindak pidana. “Korban  diberikan  akses yang luas untuk meminta segera 

dilakukan penuntutan, korban juga berhak meminta dihadirkan atau 

didengarkan keterangannya dalam setiap persidangan dimana kepentingan 

korban terkait di dalamnya. Hal tersebut termasuk pemberitahuan  saat  pelaku 

tindak  pidana  dibebaskan. Model  ini  memerlukan  biaya  yang cukup besar 

dengan besarnya keterlibatan korban dalam proses peradilan, sehingga biaya 

administrasi peradilanpun makin besar karena proses persidangan bisa lama 

dan tidak sederhana. 

 

2)  The service model. 

 

Model ini menentukan standar baku tentang pelayanan terhadap korban yang  

dilakukan oleh polisi, jaksa dan hakim. Misalnya pelayanan kesehatan, 

pendampingan, pemberian kompensasi dan ganti rugi serta restitusi. 

Banyaknya pelayanan yang harus diberikan kepada saksi dan korban 

menyebabkan efisiensi pekerjaan dari penegak hukum tidak tercapai. Efek 

lain sulit memantau apakah pelayanan itu benar-benar diterima saksi dan 

korban.  

 

Model yang bisa diterapkan di Indonesia adalah kombinasi keduanya, karena 

di Negara Indonesia paling susah adalah dalam hal koordinasi. Oleh karena 

itu, kedua model itu harus disesuaikan dengan keadaan Indonesia, harus  

diukur sejauh mana saksi dan korban bisa  terlibat dalam proses peradilan. 

Begitu pula tentang pemenuhan hak yang dapat diberikan kepada saksi dan 
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korban. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan  

Saksi  dan Korban telah memuat perlindungan yang harus diberikan kepada 

saksi dan korban. Namun dalam hal ini harus ada ketentuan yang lebih 

rinci, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Kekerasan Dalam Rumah  Tangga, misalnya tentang penanganan secara 

khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban. Lembaga Perlindungan  Saksi 

dan Korban sebagai lex specialis hendaknya ditentukan tentang bentuk dan 

cakupan kasus yang dilindungi. 

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006  tentang Perlindungan  Saksi  

dan  Korban,  bentuk  perlindungan  saksi adalah sebagai berikut : 

1) Perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta 

bebas dari ancaman yang berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang 

atau telah diberikan; 

2) Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan 

serta dukungan keamanan; 

3) Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

4) Mendapat penerjemah; 

5) Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

6) Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasusnya; 

7) Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan; 

8) Diberitahu ketika terpidana dibebaskan; 

9) Mendapatkan identitas baru; 

10) Mendapatkan tempat kediaman baru; 

11) Penggantian biaya transportasi; 

12) Mendapatkan penasihat hukum; 

13) Memperoleh bantuan biaya hidup sementara  sampai batas waktu 

perlindungan berakhir. 

 

 

Sasaran perlindungan yang diberikan undang-undang Perlindungan Saksi dan 

Korban, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak diberikan  

kepada saksi dan/atau korban tindak  pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai 

dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  
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Korban dalam  pelanggaran  hak  asasi  manusia yang berat, juga berhak untuk 

mendapatkan: 

1)  bantuan medis; 

 
2)  bantuan rehabilitasi psiko-sosial. 

 
 

Korban melalui Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berhak mengajukan ke 

pengadilan berupa: 

1) hak atas kompensasi  dalam  kasus  pelanggaran  hak asasi manusia yang 

berat; 

2) hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku 

tindak pidana 

 

Keputusan mengenai kompensasi dan restitusi diberikan oleh pengadilan, dan 

ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian kompensasi dan restitusi diatur dengan 

Peraturan Pemerintah. Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak 

tahap penyelidikan dimulai dan berakhir. Saksi dan/atau korban yang merasa 

dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat 

memberikan kesaksian tanpa  hadir  langsung di pengadilan tempat perkara 

tersebut sedang diperiksa.  

 

Saksi dan/atau korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang 

disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda 

tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi  

dan/atau korban dapat  pula  didengar  kesaksiannya secara  langsung  melalui 

sarana elektronik  dengan  didampingi oleh  pejabat  yang berwenang.  
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Saksi, korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun  

perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan 

dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan 

bersalah,tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam 

meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan tersebut tidak berlaku 

terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak dengan 

itikad baik. 

 

4.  Syarat dan Tata Cara Perlindungan Saksi 

 

Pasal 28 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan  Korban, bahwa perjanjian 

perlindungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi dan/atau 

korban tindak pidana 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. 

 

Pasal 29 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa 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; 

3) Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban diberikan  secara  tertulis 

paling lambat 7(tujuh) hari sejak permohonan perlindungan diajukan. 
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Bagi saksi dan/atau korban yang menghendaki perlindungan dari Lembaga  

Perlindungan Saksi dan Korban, saksi dan/atau korban baik atas inisiatif sendiri 

maupun atas permintaan pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban lebih kongkrit menegaskan bahwa dalam hal 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menerima permohonan saksi dan/atau 

korban, 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   

apapun dengan orang lain selain atas persetujuan Lembaga Perlindungan   

Saksi dan Korban, selama ia berada dalam perlindungan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban ; 

4) Kewajiban saksi dan/atau  korban untuk tidak memberitahukan kepada 

siapapun mengenai keberadaannya di bawah  perlindungan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban; dan 

5) Hal lain yang dianggap perlu oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban. 

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mempunyai kewajiban memberikan 

perlindungan sepenuhnya kepada saksi dan/atau korban, termasuk 

keluarganya,sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan mengikuti persyaratan 

tersebut dalam Pasal 30. Perlindungan atas keamanan saksi dan/atau  korban  

hanya dapat diberhentikan berdasarkan alasan-alasan seperti yang tercantum 

dalam Pasal 32 yaitu: 

1) Saksi  dan/atau  korban  meminta  agar  perlindungan terhadapnya  dihentikan  

dalam  hal  permohonan  diajukan atas inisiatif  sendiri; 

2) atas  permintaan  pejabat  yang  berwenang  dalam  hal permintaan perlindungan 

terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang 
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bersangkutan; 

3) Saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam 

perjanjian atau; 

4) Lembaga Perlindungan  Saksi dan Korban berpendapat bahwa saksi dan/atau 

korban  tidak  lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang 

meyakinkan. 

 

Penghentian perlindungan keamanan seorang saksi dan/atau korban harus 

dilakukan secara tertulis. Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga 

mengatur  mengenai  bantuan bagi  saksi atau  korban sebagaimana diatur dalam 

Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 sebagaimana penulis jelaskan sebagai berikut 

ini.  

 

Bantuan diberikan kepada seorang saksi dan/atau korban atas permintaan tertulis 

dari yang bersangkutan ataupun orang yang mewakilinya kepada Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban dan menentukan kelayakan  diberikannya 

bantuan kepada saksi dan/atau korban.  

 

Saksi dan/atau korban layak diberi bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban menentukan jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan. Ketentuan 

lebih lanjut mengenai kelayakan serta jangka waktu dan besaran biaya diatur 

dalam Peraturan Pemerintah. 

 

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban mengenai pemberian 

bantuan kepada saksi dan/atau korban harus diberitahukan secara tertulis kepada 

yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak 

diterimanya permintaan tersebut. 
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Pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan, Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dan 

melaksanakan perlindungan dan bantuan, instansi terkait sesuai dengan 

kewenangannya wajib melaksanakan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

B. Kejahatan Suap sebagai Tindak Pidana Korupsi 

 

 

Dalam bahasa sehari-hari, menyuap bisa diartikan sebagai membeli hak atau 

kewenangan seseorang yang berkuasa dengan tujuan agar tersuap melakukan 

sesuatu yang bertentangan dengan hak atau kewenangannya. Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) sendiri memang tidak menggunakan istilah 

penyuapan. Namun dari beberapa Pasalnya, kita bisa menafsirkan bahwa KUHP 

membedakan dua jenis penyuapan, yaitu penyuapan aktif dan penyuapan pasif.  

 

Penyuapan aktif diatur dalam Pasal 209 dan Pasal 210 KUHP, sedangkan 

penyuapan pasif diatur dalam Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420 KUHP. Penyuap 

atau yang memberi suap diancam dengan pidana oleh Pasal 209, Pasal 210, tetapi 

yang menerima suap itu diancam di Pasal lain, yaitu Pasal 418, Pasal 419, dan 

Pasal 420. Karena yang disuap itu adalah pegawai negeri, maka delik-delik Pasal 

418, Pasal 419, dan Pasal 420 termasuk juga delik jabatan.  

 

Ketentuan Pasal 418 KUHP hanya menyebutkan bahwa seorang pegawai negeri 

yang menerima suatu pemberian atau janji, sedang diketahuinya atau patut harus 

menduga bahwa hal itu diberikan ditujukan kepada kekuasaan atau kewenangan 

yang berhubungan dengan jabatannya, atau menurut maksud si pemberi ada 

hubungannya dengan jabatan tersebut, diancam dengan pidana penjara maksimum 
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enam bulan atau denda maksimum tiga ratus rupiah. Dari Pasal 418 ini bisa kita 

lihat bahwa subyek adalah pegawai negeri.  

 

Dari bentuk kesalahannya harus dibedakan, untuk perbuatannya itu sendiri dan 

untuk apa si pemberi itu memberikan pemberian itu. Untuk perbuatan itu sendiri, 

bentuk kesalahannya adalah dengan sengaja yaitu, ia sadar bahwa ia menerima 

suatu pemberian atau janji. Untuk unsur selanjutnya, ada dua kemungkinan bentuk 

kesalahan yaitu dengan sengaja (sedang diketahui) atau culpa-lata (patut harus 

diduga).  

 

Dengan kata lain, ia menyadari atau patut menduga bahwa pemberian itu 

diberikan kepadanya, ditujukan kepada kekuasaan atau kewenangan yang 

berhubungan dengan jabatannya. Jadi bukan merupakan hadiah dari keluarga atau 

dari sahabat karib misalnya. Jika tidak ada hubungan kekeluargaan atau 

persahabatan atau hubungan yang sah lainnya, tentunya ada "udang di balik batu" 

yang jika tidak untuk masa kini, mungkin untuk masa datang.  

 

Untuk pegawai negeri, hal yang telah diuraikan di atas dipertegas lagi dengan 

pengucapan sumpah jabatan sebelum dirinya menjabat yang melarang mereka 

untuk menerima pemberian yang mungkin berhubungan dengan jabatan yang ia 

emban. Selengkapnya sumpah tersebut berbunyi: "Bahwa saya tidak akan 

menerima hadiah atau suatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang 

saya tahu atau patut dapat menduga bahwa ia bersangkutan atau mungkin 

berhubungan dengan jabatan atau pekerjaan saya"  
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Apabila si petindak tidak menyadari/tidak dapat menduga bahwa pemberian itu 

ditujukan kepada kekuasaan/kewenangan tersebut, maka alternatif lainnya ialah 

sipetindak menyadari/patut menduga maksud si pemberi itu ada hubungannya 

dengan jabatan sipetindak.  

 

Alternatif kedua ini adalah lebih ringan dari yang pertama. Dengan harapan, ini 

dalam rangka pembuktian tidak bertitik berat kepada si pemberi apakah ia 

bermaksud demikian itu atau tidak, melainkan tetap bertitik tolak kepada 

kesadaran si petindak yang didukung oleh kenyataan. Sebenarnya ada dua macam 

tindakan terlarang di sini dilihat dari sudut waktu, yaitu sebelum pegawai negeri 

itu melakukan atau membiarkan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan 

dengan kewajibannya dan setelahnya. Uraian pada Pasal 418 dan 419 KUHP ini 

bisa dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi. 

 

Penyuapan dikenal pada Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dikatakan sebagai "pemberian suap". 

Pasal 12 huruf a itu penerima suap bisa pidana penjara seumur hidup atau 4 

hingga 20 tahun penjara dan Rp 200 juta hingga Rp 1 miliar Pada bagian 

penjelasan Pasal 12 huruf a ini dikatakan bahwa yang dimaksud dengan 

"pemberian" dalam ayat ini diartikan luas, yang dalam bahasa Inggris dikenal 

dengan istilah "gratification" yang meliputi pemberian berupa uang, barang, rabat 

(discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, penginapan, 

perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lain.  
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Pemberian yang dimaksud adalah pemberian yang berhubungan dengan jabatan 

dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya baik sebagai pegawai negeri atau 

penyelenggara negara.Mengenai perbuatan memberi suap atau menerima suap, 

kapan diterapkan Pasal KUHP dan kapan dikualifikasikan sebagai tindak pidana 

korupsi, haruslah terjawab apakah ada hubungannya dengan kerugian yang sangat 

bagi keuangan dan perekonomian negara yang pada akhirnya menghambat 

pembangunan nasional. Kalau dipandang perbuatan suapnya merugikan keuangan 

atau perekonomian negara, maka pelakunya bisa dikenakan Pasal-Pasal mengenai 

tindak pidana korupsi.  

 

Keberadaan Pasal-Pasal suap yang diadopsi dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana atau KUHP ke dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi selama ini hanya menjadi pasal “tidur” yang tidak memiliki makna. Atas 

dasar studi penelitian tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dari 

keseluruhan delik-delik korupsi yang bersifat multinormatif itu, mulai dari delik 

penyalahgunaan kewenangan, maupun delik penggelapan, hanya delik suap yang 

sangat sulit pembuktiannya.  

 

Secara harfiah, kata suap (bribe) berasal dari istilah Perancis yaitu briberie, yang 

artinya adalah begging (mengemis) atau vagrancy (penggelandangan). Dalam 

bahasa Latin disebut briba, yang artinya a piece of bread given to beggar 

(sepotong roti yang diberikan kepada pengemis). Kemudian, perkembangan 

selanjutnya, bribe bermakna sedekah (alms), blackmail, atau extortion 

(pemerasan) dalam kaitannya dengan gifts received or given in order to influence 

corruptly (pemberian atau hadiah yang diterima atau diberikan dengan maksud 

untuk memengaruhi secara jahat atau korup).  
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Kamus bahasa Indonesia sendiri, kosakata selain suap sangat banyak. Tetapi yang 

paling memiliki akar budaya adalah istilah upeti, berasal dari kata utpatti dalam 

bahasa Sansekerta yang berarti bukti kesetiaan. Menurut Agustinus Edy Kristianto 

sejarah, upeti adalah suatu bentuk persembahan dari adipati atau raja-raja kecil 

kepada raja penakluk. Sebagai imbalannya, raja penakluk memberikan 

perlindungan kepada kerajaan-kerajaan kecil yang diperintah oleh para adipati 

tersebut.
36

  

 

Sistem kekuasaan yang mengambil pola hirarki ini ternyata mengalami adaptasi di 

dalam sistem birokrasi modern di Indonesia.
37

 Ketika para birokrat di Indonesia 

bekerja dengan sistem administrasi modern, upeti dianggap sebagai standar yang 

wajar sebagai alat tukar kekuasaan diantara mereka. Alat tukar ini bisa berwujud 

pertukaran antara jabatan resmi dan materi. Bahwa mereka yang memiliki 

kekuatan nominal akan mudahnya menguasai suatu jabatan penting, memiliki 

modal untuk membeli suatu perusahaan publik dan untuk membeli suara rakyat 

(venal office). Situasi ini menimbulkan kekeliruan persepsi di antara masyarakat 

Indonesia antara hadiah dan suap kala masyarakat berhadapan dengan birokrat.
38

 

 

Hadiah apabila diberikan tidak menimbulkan ekspektasi antara pemberi dan 

penerima, sedangkan suap selalu disertai pembelokan terhadap suatu keputusan 

yang seharusnya diambil oleh pejabat yang bersangkutan. Oleh sebab masyarakat 

tidak mengerti perbedaan antara hadiah dan suap itulah, maka imbalan yang tidak 

resmi (suap/gratifikasi) merupakan suatu hal yang sah dan wajar-wajar saja karena 
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hal tersebut sudah dianggap sebagai suatu prosedur standar suatu administrasi. 

Oleh karena itu, hal yang wajar apabila masyarakat belum memahami bahwa 

suap, baik yang menerima maupun yang memberi, dikategorikan sebagai tindak 

korupsi.  

 

Suap bisa dikategorikan sebagai asal muasal lahirnya budaya koruptif dalam skala 

luas yang terjadi saat ini. Aplikasi suap terjadi mulai dari hal yang sederhana dan 

sepele hingga urusan kenegaraan yang rumit. Suap sudah terjadi mulai dari 

pengurusan KTP hingga pembuatan Undang-Undang (UU) di lembaga legislatif 

(DPR). Pada masyarakat yang kini kian materialistis, adagium “tidak ada yang 

gratisan” atau “selawe jaluk selamet” menjadi acuan. Akibatnya sesuatu yang 

menjadi kewajiban seseorang karena jabatannya menjadi “diperjualbelikan” demi 

keuntungan pribadi.  

 

Penyuapan merupakan istilah yang dalam undang-undang disebut sebagai suatu 

hadiah atau janji (giften/beloften) yang diberikan atau diterima oleh seorang 

pegawai negeri. Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu: (1) menerima 

hadiah atau janji, (2) berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan, (3) 

bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya. Di dalam KUHP, terdapat pasal-

pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210), maupun 

penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya 

ditarik dalam Pasal 1 ayat (1) sub c Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang 

sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (PTPK).  
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Demikian juga dengan penyuapan aktif dalam penjelasan Pasal 1 ayat (1) sub d 

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang 

Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan 12C Undang-

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang PTPK.  

 

Menurut Seno Adji, delik-delik suap yang ada dalam KUHP sebagai bentuk 

warisan penjajah Belanda meski telah mengatur secara terperinci, dianggap 

sebagai delik “impoten” dalam kerangka pemberantasan korupsi.
39

 Selain sangat 

rentan tingkat kesulitan pembuktiannya, delik-delik ini sekadar kekuatan simbolik 

yang menghiasi sistem regulasi hukum pidana kita Seperti di dalam KUHP, 

dimana terdapat pasal-pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 

210) yang pada Perppu Nomor 24 Tahun 1960 Pasal 1 sub a dinyatakan sebagai 

tindak pidana korupsi. Pasal 209 mengenai penyuapan kepada pegawai negeri 

pada umumnya, dan Pasal 210 mengenai penyuapan terhadap hakim dan 

penasihat agama dalam sidang pengadilan.  

 

Ketentuan Pasal 209 ayat (1) KUHP tersebut, mengatur bahwa penyuapan pada 

seorang pegawai baru terjadi apabila pemberian atau menjanjikan sesuatu tersebut 

diterima oleh pegawai yang bersangkutan, sedangkan suap sudah terjadi walaupun 

pemberian atau kesanggupan memenuhi janji tersebut ditolak oleh pegawai yang 

bersangkutan maka tindakan tersebut baru merupakan percobaan untuk menyuap. 

Kemudian Pada Pasal 209 ayat (2) KUHP tidak disebutkan mengenai 

kesanggupan pegawai untuk memenuhi permintaan penyuap.  
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Disebutkan adalah pemberian kepada pegawai yang bersangkutan untuk 

melakukan hal yang bertentangan dengan kewajibannya. Jadi pegawai yang 

menyatakan kesanggupan, tidak dikenai hukuman.  

 

Harusnya pegawai yang melakukan kesanggupan juga layak dihukum walaupun 

lebih ringan dari yang memberi suap.
40

 Oleh sebab itu, untuk menjerat pelaku 

suap atau penerima suap agar dapat dimasukkan sebagai subyek tindak pidana 

korupsi, maka makna suap pun diperluas bahwa delik suap tidaklah selalu terikat 

persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya 

pemberian janji saja adalah tetap objek perbuatan suap.  

 

Penerima suap harus membuktikan bahwa pemberian tersebut bukanlah suap, 

hadiah yang diberikan haruslah tidak ada kaitannya dengan jabatan yang 

disandangnya. Lalu dalam rumusan gratifikasi sebagaimana penjelasan Pasal 12 B 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi dan 

penjelasan Pasal 12 B ayat (1), bahwa tidak dapat dipersalahkan dan 

dipertanggungjawabkan dengan cara menjatuhkan pidana pada pemberi suap 

gratifikasi.  

 

Mengingat luasnya definisi ini, maka kemungkinan terjadi tumpang tindih dengan 

pengertian suap pasif pada Pasal 5 ayat (2), Pasal 6 ayat (2), dan Pasal 12 huruf a, 

b, dan c Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. 

Dalam hal ini menyangkut tuntutan pidana yang ditimpakannya dapat diatasi 

lewat Pasal 63 ayat (1) KUHP mengenai perbarengan peraturan.  
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Lebih lanjut Seno Adji mengatakan bahwa penempatan status sebagai subyek ini 

tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut, oleh karena itu aturan tentang 

delik suap tidak memberikan norma pengecualian terhadap saksi dan pelapor yang 

bersifat sebagai subyek korupsi yang wajib dilindungi.
41

 Oleh sebab itu saya 

sependapat dengan Prof. Seno Adji bahwa pelaku dan penerima suap merupakan 

subyek korupsi yang sama-sama tidak ada perbedaan dalam perlakuan penyidikan 

tindak pidana korupsi.  

 

C. Pengertian Whistleblowers sebagai  Pengungkap Fakta 

 

 

Bertolak pada pendapat Quentin Dempster, pengertian Whistleblowers adalah 

orang yang mengungkap fakta kepada publik mengenai sebuah skandal, bahaya 

malpraktik, atau korupsi Mardjono Reksodiputro  mengartikan Whistleblowers 

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.
42

  

 

Informasi tersebut dapat saja merupakan kegiatan-kegiatan yang bersifat tidak 

sah, melawan hukum, atau melanggar moral, Whistleblower merupakan istilah 

bagi karywan, mantan karyawan, atau pekerja anggota suatu institusi atau 

organisasi yang melaporkan suatu tindakan yang dianggap melawan ketentuan 
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kepada pihak yang berwenang. Ketentuan yang dilanggar merupakan ancaman 

bagi kepentingan publik.  

 

Contoh Whistleblower misalnya orang yang melaporkan perbuatan yang diduga 

tindak pidana korupsi kepada lingkungan publik di lingkungan ia bekerja.
43

 

Sementara itu Asep Triwahyudi memaknai Whistleblower sebagai tindakan 

seorang pekerja yang memutuskan untuk melapor kepada media, kekuasaan 

internal, dan kekuasaan eksternal tentang hal-hal yang illegal yang terjadi di 

lengkungan kerja.
44

 

 

Mardjono Reksodiputro menyebutkan bahwa organisasi tempat informasi berada 

dapat berupa:
45

 

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

publik; 

2) Tempat atau organisasi bisnis; 

3) Tempat atau organiasi kriminal. 

 

Bahwa 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 whistleblower). Yang dimaksud political 

whistle adalah mereka yang melakukan pembocoran dokumen-dokumen 

negara/pemerintah yang diklasifikasikan rahasia untuk melindungi kemanan 

negara. 
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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 

pemerintah yang patut dipertanyakan oleh masyarakat. Contoh political 

whistleblower yang pernajh terjadi di luar negeri adalah informasi rahasia perang 

Vietman (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.  

 

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.
46

 Adapun yang dimaksud dengan 

organisasi kriminal meliputi kegiatan-kegiatan seperti sindikat narkotika, teroris, 

dan korupsi.  
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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 

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.
47

 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 whistleblowers dan justice collaborator ditunjukan 

terhadap kejahatan yang sangat serius yang perlu mendapatkan penanganan 

segera. Yang dilakukan oleh whistleblowers dan justice collaborator biasanya 

untuk menarik perhatian publik.
48

 

 

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 
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suatu pelanggaran atau kejahatan enggan mengungkapkan apa yang diketahui, 

dialami, atau disaksikan sendiri, oleh karena itu whistleblowers dan justice 

collaborator jelas memerlukan pengaturan yang memadai mengingat perannya 

begitu strategis dalam mengungkap tindak pidana tertentu, sebab bertolak pada 

pendapat Quentin dengan mengaitkan pada realitas empirisnya ternyata 

menimbulkan problematika yang kompleks.
49

  

 

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.
50

  

 

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.  
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Konsep protection of cooperating person lebih terkonsentrasi kepada pelaku yang 

bekerjasama dengan penegak hukum (Justice Collaborator) dalam mengungkap 

kerumitan kasus.
51

 Di Indonesia, Konsep Justice Collaborator 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.
52

 Pasal 10 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 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.  

 

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.
53
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Berikut tabel perbandingan antara whistleblowers dan protection of cooperating 

person 

Tabel 1. Perbedaan Whistleblower dan Protection Of Cooperating Person.
54

 

 

 Whistleblowers Protection Of 

Cooperating Person 

Subjek Mantan atau masih sebagai 

pegawai suatu instansi 

1. Bagian dari keluarga 

pelaku 

2. Mantan/masih 

sebagai pegawai 

Motivasi Kesadaran Sendiri 1. Balas dendam; 

2. Mengharapkan 

keringanan pidana; 

3. Keinsyafan.  

Pemidanaan 

Koneksitas 

Tidak dapat dipidana, tidak terlibat 

baik secara langsung maupun tidak 

langsung 

1. Dipidana dnegan 

keringanan; 

2. Terlibat dugaan 

tindak pidana. 

Hukum 

Acara 

Memberikan keterangan di luar 

sidang 

Memberikan 

keterangan di luar 

sidang, jika dipandang 

perlu 

Jaminan 

Perlindungan 

1. Pasal 5 UU Perlindungan Saksi 

dan Korban (UU PSK); 

2. Pasal 10 ayat (1) UU; 

3. Tertutup oleh media; 

4. Jaminan pekerjaan. 

1.  Pasal 5 UU 

Perlindungan Saksi 

dan Korban (UU 

PSK); 

2. Pasal 10 ayat (1) PSK 

 

D. Resiko Whistleblower dalam Mengungkap Fakta Terkait Tindak Pidana 

Korupsi 

 

Bahwa menjadi Whistleblower bukan pilihan yang mudah dan mampu dilakukan 

oleh setiap orang, oleh karena itu seseorang yang mau mengungkap kejahatan 

tentulah orang yang mampu mengendalikan rasa takut dan berani mengambil 

resiko sebagai pembocor/pembongkar rahasia. Berkenaan dengan prakteknya 

banyak saksi dan korban tindak pidana rentan terhadap teror dan intimidasi.  
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Tidak sedikit saksi dan korban yang memilih absen dari proses hukum karena 

jiwanya sangat terancam. Keadaan ini juga tentunya juga berlaku bagi 

Whistleblower dalam mengungkap fakta terkait tindak pidana korupsi karena 

sebagai berikut: 

I. Resiko Internal 

1) Para Whistleblower akan dimusuhi oleh rekan-rekannya sendiri. 

2) Jiwa keluarga Whistleblower akan terancam keselamatannya 

3) Para Whistleblower akan dihabisi karier dan mata pencahariannya. 

4) Whistleblower akan mendapat ancaman pembalasan phisik yang 

mengancam keselamatan jiwanya.
55

 

 

II. Resiko Ekternal 

1. Whistleblower akan berhadapan dengan kerumitan dan berbelit-belit 

rentetan proses hukum yang harus dilewati; 

 

2. Whistleblower akan mendapat resiko hukum ditetapkan status hukumnya 

sebagai tersangka, atau bahkan terdakwa, dilakukan upaya paksa 

penangkapan dan penahanan, dituntut dan diadili, dan divonis hukuman 

berikut ancaman denda dan ganti rugi yang beratnya seperti pelaku lain.
56

 

 

 

Berdasarkan faktor-faktor tersebut di atas ketakuatan untuk menjadi saksi ataupun 

menjadi pelapor/pengungkap dugaan tindak pidana Whistleblower dan mau 

bekerja sama dengan aparatur hukum untuk mengungkap kejahatan, memang 

bukan kekhawatiran ataupun ketakutan yang tidak beralasan. 

 

Harus diakui keberhasilan penegak hukum dalam mengungkap dan membuktikan 

tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi bergantung pada 

kebersediaan dan keberanian seseorang menjadi saksi ataupun pelapor yang mau 

mengungkap dan beraksi terhadap kejahtan yang terjadi.kedudukan saksi sangat 

penting dalam sebuah proses peradilan, sebab saksi mempunyai keterangan 
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berdasarkan apa yang dilihat dan dialaminya untuk mempermudah pembuktian 

kesalahan tersangka dan terdakwa. Sementara pelapor dan pengungkap fakta 

kejahatan seperti Whistleblower merupakan cara mudah untuk membongkar 

kejahatan yang bersifat serious crime, scandall crime, dan sifat kejahatan atau 

tindak pidana yang bersifat new dimensionnal crime.
57

  

Whistleblower, menurut penulis merupakan bentuk peran-serta masyarakat yang 

tumbuh dari suatu kesadaran membantu aparat hukum memgungkap kejahatan 

atau tindak pidana yang tidak banyak diketahui orang dan melaporkan hal tersebut 

kepada aparat hukum Whistleblower sebenarnya lahir dari kondisi negara yang 

berangkat dari kesulitan penyidik dan penuntut umum dalam mengungkap, 

mengusut, dan menghukum para pelaku kejahatan terorganisir seperti kejahatan 

kerah putih White Collar Crime yang sangat merugikan kepentingan negara dan 

kepentingan umum.
58

 

Para pelaku kejahatan terorganisir begitu sulit dijangkau secara hukum karena rapi 

dan canggihnya suatu tindak kejahatan sehingga hampir-hampir “tidak 

meninggalkan jejak pembuktian”.  

Belum lagi pelaku kejahatan memiliki jaringan yang luas hampir di semua sektor 

kekuasaan, termasuk kekuasaan hukum, dan para pelaku kejahatan terorganisir 

tidak segan-segan untuk menghabisi siapa saja dengan tindakan balasan 

(retaliation).
59
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Dari sudut Hukum Acara Pidana, ada tingkat kesulitan pembuktian karena prinsip 

bukti utama dalam tindak pidana adalah kesaksian. Karakter kejahatan terorganisir 

yang baerlaku di kalangan pelaku kejahatan adalah loyalitas yang dikenal dengan 

“kesaksian diam atau sumpah diam (omerta), yaitu komitmen dan aturan yang 

tidak tertulis diantara anggota mafia yang tidak mudah digoyahkan. Pelanggaran 

atas omerta tersebut adalah nyawa tebusannya bagi siapapun yang melanggarnya. 

Oleh karena itu Whistleblower merupakan sarana pembuktian yang ampuh untuk 

mengungkap dan membongkar kejahatan terorganisir. Baik yang berupa scandal 

crime maupun serious crime dalam tindak pidana.
60

  

Whistleblower dapat dijadikan alat bantu bantu pembuktian dalam pengungkapan 

kejahatan dimensi baru (new dimention crime), seperti perbuatan korupsi dengan 

cara sindikat dan mafia kejahatan Internasional melalui crime as business, 

organise crime, white collar crime, bank crime monopoli crime, dan manipulation 

crime yang merugikan perekonomian negara serta modus-modus korupsi dengan 

menggunakan hi-tech, Bantuan dana dari hasil kejahatan corporate crime, 

customer fraud, illegal fishing, illegallabour, dan cyber crime.
61

   

Prototype kejahatan yang bergeser dari metode konvensional menuntut 

keseimbangan pada dunia pembuktian hukum yang metode pengungkapannya 

tidak mungkin lagi bersandar pada cara-cara konvensional. Negara-negara seperti 

Amerika Serikat, Australia, Hongkong, dan Kolombia mengenal upaya pemberian 

perlindungan seperti (wistec witness security program) bagi orang-orang yang 

mau bekerja sama memberikan kesaksian atau melaporkan kasus yang melibatkan 
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kejahatan terorganisir dan skandal kejahatan yang sangat serius lainnya untuk 

melawan sumpah omerta/sumpah setia penutup mulut atas kejahatan yang terjadi.  

Kasus Joseph Valachi merupakan kasus monumental dan fenomenal karena 

keberaniannya melanggar sumpah omerta dengan membongkar struktur internal 

mafia dan kejahatan terorganisir. Vito Genevese, seorang pemimpin mafia yang 

sangat ditakuti, bahkan telah menaruh harga US $ 100.000 untuk kepalanya pada 

saat itu atau sekitar tahun 1963. Begitu takut Valachi oleh kemungkinan 

pembalasan, maka ia dijaga sekitar 200 petugas dan dimasukan kedalam 

pengawasan protektif tetap dan tetap ditahan untuk menjalani hukuman atas 

perbuatannya yang terlibat kejahatan terorganisir tersebut.
62

 Tanpa keberanian 

Valachi mengungkap, mustahil kejahatan terorganisir tersebut terungkap. Begitu 

sulit memperoleh Whistleblower seperti pada kasus Valachi dalam suatu kejahatan 

yang berdimensi terorganisir karena adanya ancaman pembalasan kelompok yang 

menjadi target penuntutan.
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III. METODE PENELITIAN 

 

 

A.  Pendekatan Masalah 

 

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara pendekatan yuridis 

normatif dan pendekatan yuridis empiris yaitu : 

1) Pendekatan Normatif 

Pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan cara menelaah kaidah-kaidah, 

norma-norma, aturan-aturan yang berhubungan dengan masalah yang akan 

diteliti. Pendekatan tersebut dimaksud untuk mengumpulkan berbagai 

peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan literatur-literatur yang erat 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti. 

2) Pendekatan Empiris 

Pendekatan empiris yaitu dengan cara meneliti dan mengumpukan data primer 

yang diperoleh secara langsung melalui penelitian terhadap objek penelitian 

dengan cara melakukan observasi sehubungan dengan permasalahan yang 

dibahas dalam penelitian ini. 
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B. Sumber dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh 

langsung dari lapangan (data empiris) dan dari bahan-bahan pustaka. 

1. Data primer merupakan hasil penelitian lapangan yang akan dilakukan 

bersumber dari pengamatan dan wawancara terbuka dan mendalam dengan 

pejabat atau institusi yang terkait. 

2. Data Sekunder adalah data yang digunakan untuk memecahkan masalah 

dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari hasil 

penelitian pustaka dengan cara mempelajari dan memahami buku-buku atau 

literatur-literatur maupun Perundang-Undangan yang berlaku dan menunjang 

penelitian ini. Data sekunder terdiri dari 3 bahan hukum yaitu: 

Sumber data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Data sekunder yaitu data yang didapatkan melalui kegiatan studi kepustakaan 

(Library Research) dengan cara membaca, menelaah, mencatat, menganalisa 

dan mengutip buku-buku, Undang-Undang dan beberapa ketentuan-ketentuan 

serta literatur lain yang berhubungan dengan permasalahan hukum yang 

terjadi meliputi : 

1) Bahan Hukum Primer yang meliputi: 

Bahan hukum primer adalah berupa peraturan perundang-undangan 

beserta peraturan pelaksanaannya, yang terdiri dari :  

a) Undang-Undang Dasar 1945; 

b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP); 
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c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi; 

e) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan; 

f) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban;  

g) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

kehakiman; 

h) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan 

KUHAP; 

i) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Perlakuan bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. 

 

2)  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu meliputi, dokumentasi-dokumentasi atau 

catatan, literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan pengamatan 

(observasi) di lapangan data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan 

wawancara dengan Akademisi, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, 

diseleksi, dan dievaluasi untuk kemudian dideskripsikan dalam bentuk 

uraian-uraian. 

3)   Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum testier adalah bahan yang berkaitan dengan bahan hukum 

primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. 
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b. Data Primer 

Yaitu data yang bersumber dan diperoleh langsung dari objek penelitian 

lapangan serta dilaksanakan dengan cara mengumpulkan data, meneliti dan 

menyeleksi data primer yang diperoleh langsung dari lapangan, terutama 

dari praktisi hukum dan pihak terkait lainnya. 

C.   Narasumber 

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai 

gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa.
63

 Pada 

tahap ini menggunakan daftar pernyataan yang bersifat terbuka dimana 

dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam 

penelitian ini antara lain:  

a. Jaksa Pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung        : 1 orang 

b. Hakim Pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang : 1 orang 

c. Akademisi Fakultas Hukum Universitas Lampung : 1 orang  + 

           Jumlah       : 3 orang 

D. Pengumpulan dan Pengolahan Data 

1) Pengumpulan Data 

di dalam pengumpulan data guna penelitian skripsi ini peneliti 

menggunakan 2 macam prosedur pengumpulan data yaitu: 

a. Studi Pustaka (library research) 

Pengumpulan data melalui studi pustaka ini dilakukan mempelajari 

literatur terhadap bahan-bahan hukum yang ada dengan cara membaca, 
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mengutip, menganalisis apakah data tersebut cukup lengkap untuk 

dipersiapkan dalam proses pengkalisifikasian data yang dilakukan dengan 

cermat dan disesuaikan dengan pokok permasalahan. Studi Lapangan 

(Field Research). 

b. Studi Lapangan 

Penelitian ini menitikberatkan pada data primer, maka pengumpulan data 

dilakukan secara open in deepth inter cieving (wawancara terbuka dan 

mendalam) dengan mempersiapkan pokok-pokok masalah kemudian dapat 

berkembang pada saat penelitian berlangsung.  

2) Pengolahan Data 

Setelah data sekunder dan data primer diperoleh kemudian dilakukan 

pengolahan data dengan langkah-langkah sebagai berikut: 

1) Seleksi Data 

Seleksi data yaitu yang diperiksa kelengkapannya, kejelasannya, serta 

relevansinya terhadap penelitian. 

2) Klasifikasi Data 

Klasifikasi data yaitu memilah-memilah atau menggolongkan data 

yang diperoleh baik dengan studi pustaka maupun hasil wawancara. 

3) Sistematisasi Data 

Sistematika data yaitu menempatkan data sesuai dengan pokok bahasan 

yang telah ditetapkan secara praktis dan sistematis. 



55 

 

E. Analisis Data 

 

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 

 

1. Implementasi whistleblower dalam mengungkapkan perkara tindak pidana 

korupsi yakni Di Indonesia sendiri belum ada pengaturan secara jelas 

mengenai Whistleblower. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban. hanya mengatur tentang 

perlindungan terhadap saksi dan korban, bukan terhadap pelapor. 

Terhadap contoh kasus whistleblower di Lampung sendiri sudah ada tetapi 

masih berjalan seperti delapan anggota DPRD Tanggamus yang melapor 

kepada KPK terkait kasus gratifikasi yang dilakukan oleh Bupati 

Tanggamus  dalam hal ini anggota DPRD tersebut mendapat perlindungan 

dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Dalam hal ini 

Penghargaan yang diterima oleh whistleblower adalah Perlindungan atas 

keamanan pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman 

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

Mendapatkan Tempat Kediaman Baru, dan Bebas dari pertanyaan yang 

menjerat; 

 

2. Bentuk perlindungan terhadap whistleblower dalam mengungkapkan 

perkara tindak pidana korupsi Pertama, Perlindungan atas keamanan 

pribadi, keluarga dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang 
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berkaitan dengan kesaksian yang akan, sedang atau telah diberikan, 

Kedua, Mendapatkan Tempat Kediaman Baru Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban berkewajiban menyediakan sebuah kediaman baru yang 

khusus dimana tempat tersebut dirahasiakan keberadaannya, dan 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. Dalam pemeriksaan penyidik atau 

penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan yang bagaimanapun 

caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan di sidang pengadilan 

 

B. Saran 

 

1. Diharapkan kepada masyarakat yang mengetahui tindak pidana berkenaan 

dengan tindak pidana korupsi agar mau melaporkan dan menjadi saksi 

yang bekerjasama hal tersebut guna membantu aparat penegak hukum 

dalam memaksimalkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi; 

2.  Bagi instansi yang berwenang yang  terkait, diharapkan dapat 

meningkatkan upaya-upaya perlindungan hukum secara khusus terhadap 

whistleblower, sehingga dapat terealisasikan hak-haknya sampai proses 

pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi tersebut berakhir. Dan segera 

membentuk lembaga khusus yang menaungi disetiap daerah di Indonesia 

agar terakomodirnya perlindungan saksi dan korban tersebut. 
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