
 

 

 

 

 

I. PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

Tindak pidana korupsi merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak 

hak ekonomi masyarakat, sehingga tindak pidana korupsi tidak dapat lagi di 

golongkan sebagai kejahatan biasa (ordinary-crimes) melainkan telah menjadi 

kejahatan luar biasa (extra-ordinary crimes). Sehingga dalam upaya 

pemberantasannya tidak dapat lagi dilakukan secara biasa, tetapi di butuhkan cara-

cara yang luar biasa (extra-ordinary enforcement).Tindak pidana korupsi di 

Indonesia telah melibatkan banyak kalangan, baik di pusat maupun di daerah, 

lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan tokoh masyarakat.
1
Oleh karena itu 

pola pemberantasannya tidak bisa hanya oleh instansi tertentu namun 

membutuhkan pelaksanaan secara komprehensif dan bersama-sama oleh lembaga 

penegak hukum, lembaga masyarakat, dan individu anggota masyarakat.  

 

Terkait tindak pidana korupsi, upaya perlindungan terhadap saksi diperlukan demi 

tercapainya proses penegakan hukum. Peranan tersebut tercermin daridimulainya 

proses penegakan hukum karena adanya permohonan dari saksi ataukorban.
2
 

                                                 
1
Martiman Prodjohamidjojo, Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Kasus Korupsi, (Bandung: Mandar 

Maju, 2001), hlm 2. 
2
 Darmono, Komitmen Kejaksaan RI Dalam Perlindungan Saksi Dan Korban TindakPidana, Jakarta: 

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 2011, hlm 118. 
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Hukum AcaraPidana sebagai prosedur penegakan hukum di Indonesia belum 

mengatur secara tegas perlindungan saksi.Pentingnya kedudukan saksi pelapor 

dalam proses peradilan pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. 

Begitu pula dalam proses selanjutnya, ditingkat kejaksaan sampai pada akhirnya 

di pengadilan, keterangan saksi sebagai alat bukti utama menjadi pertimbangan 

hakim dalam memutus bersalah atau tidaknya terdakwa. Jadi jelas bahwa saksi 

mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan hukum dan 

keadilan.
3
 

 

Hal lain mengenai perlindungan saksi pelapor dalam perkara tindak korupsi 

adalah rumusan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban yang tidak memberikan batasan atau pengertian istilah “pelapor”, 

implementasi dakwaan dan putusan terhadap Whistleblower.Pengertian saksi 

dalam UU ini hanya sedikit lebih maju, karena berupaya mencoba memasukkan 

atau (memperluas) perlindungan terhadap orang-orang yang membantu dalam 

upaya penyelidikan pidana yang masih berstatus pelapor atau pengadu.  

 

Perlindungan terhadap status saksi dalam konteks penyelidikan ini pun masih 

terbatas dan kurang memadai karena terbentur pada doktrin yang ada dalam 

KUHAP.Rumusan ini masih mencampuradukkan antara definisi saksi dalam 

KUHAP yang menitikberatkan pada “nilai pembuktian” dengan orang-orang yang 

dapat dilindungi oleh Lembaga Perlindungan Saksi. 

 

                                                 
3
Surastini Fitriasih“Perlindungan Saksi dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses Peradilan (Pidana) 

yang Jujur dan Adil,http/www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53, diakses 13 April 2014. 



3 

 

 

Undang-undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi danKorban (UU 

PSK) menjadi dasar bagi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam 

menjalankan kewenangannya terhadap perlindungan saksi dan korban merupakan 

langkah pemerintah untuk menjawab harapan semua pihak agar terdapat kepastian 

perlindungan hukum kepada saksi dan korban. Namun demikian, ternyata 

keberadaan Undang-undang dan LPSK tersebut belum dapat memberikan 

kepastian perlindungan hukum kepada pelapor atau whistleblower yang sesuai 

dengan harapan, masih banyak terjadi perdebatan dan pertentangan tentang 

pengertian whistleblower itu sendiri dan perlindungan hukumnya, terutama yang 

terlibat dalam tindak pidana korupsi. Akan tetapi undang-undang ini tetap 

mendapat respon positip dari masyarakat pemerhati hukum dan lembaga lembaga 

penegak hukum terutama LPSK. 

 

Whistleblower (peniup peluit) adalah istilahlain bagi saksi yang mengetahui 

sendiri, melihat sendiri ketika suatuperbuatan pidana yang akan, sedang atau telah 

terjadi danmengungkapkannya kepada publik. Whistleblower dalam UU Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Pelindungan Saksi dan Korban tidak memberikan 

pengertian tentang “pengungkap fakta”, dan berkaitan dengan itu hanya 

memberikan pengertian tentang saksi yaitu orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilantentang suatu perkara pidana yang ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri, dan / atau ia alami sendiri.
4
 

                                                 
4
Pengertian saksi yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah sama dengan 

pengertian saksi yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 

atau Kitab Undang-Undang Hukum Acar Pidana (KUHAP) 
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Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang PerlindunganSaksi dan Korban, 

tidak menyebutkan secara tegas perlindungan hukumbagi “whistleblower (peniup 

peluit)”, Secara yuridis formal yangdilindungi oleh undang-undang hanyalah 

Saksi dan Korban, sedangkanpengertian saksi menurut ketentuan Pasal 1 Undang-

Undang Nomor 13Tahun 2006 adalah “orang yang dapat memberikan keterangan 

gunakepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ialihat sendiri, 

dan/atau ia alami sendiri”, Sehingga whistleblower (peniuppeluit) yang berhak 

mendapat perlindungan hukum harus memenuhiklasifikasi sebagai saksi 

sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006. 

 

Penggunaan dalam rumusan inilah yang kemudian membatasi 

perlindunganterhadap saksi yang mendengar, melihat dan /atau mengalami sebuah 

tindak pidana. Karenadalam banyak kasus ada orang yang berstatus pelapor ini 

kadangkala bukanlah orang yangmendengar, melihat atau mengalami sendiri 

perkara pidana tersebut
5
, tapi orang yanginformasinya merupakan hal yang 

penting dalam mengungkap sebuah kasus. Contohnya adalahmengetahui dimana 

informasi mengenai alat bukti di temukan, atau tempat dimana sebuahdokumen-

dokumen pembuktian berada. 

 

Mahkamah Agung telah mengeluarkan SEMA No 04 Tahun 2011 tentang 

Perlakuan Terhadap Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi Pelaku 

                                                 
5
Dalam banyak kasus, orang-orang yang membantu penyelidikan pidana yakni parapelapor dan pengadu 

merupakan orang yang paling rentan memperoleh intimidasi, walupun belum ada data resmi yang bisa di 

jadikan acuan namun dalam catatan monitoring baik yang dilakukan oleh Koalisi perlindungan saksi dalam 

Tahun 2004-2005 lebih dari 20 kasus intimidasi terhadap para pelapor dan pengadu tindak pidana, lihat 

tabulasi yang dikumpulkan ICW maupun studi kasus intimidasi saksi, saksi dalam ancaman, ELSAM, 2005. 
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Yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak Pidana 

Tertentu (“SEMA 04/2011”) yang meminta kepada para hakim agar jika 

menemukan adanya orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai Pelapor 

Tindak Pidana dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, dapat diberikan perlakuan 

khusus antara lain memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan 

lainnya.Pada dasarnya seorang whistleblower merupakan kunci untuk 

pengungkapan skandal kejahatan yang kerap melibatkan atasan maupun 

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

detail mengenai siapa sesungguhnya yang dapat dikategorikan sebagai seorang 

whistleblower dan laporan yang dapat disampaikan. Pengaturannya secara implisit 

termaktub dalam UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,  

kemudian diikuti dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Perlakuan terhadap Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan Saksi 

Pelaku yang Bekerja Sama (justice collaborator).  

 

Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diterbitkan berdasarkan pengaturan Pasal 

10 UU No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam SEMA 

ini disebutkanWhistleblower adalah sebagai seorangpelapor pelaku tindak pidana 

tertentu artinya whistleblower merupakan bagian dari pelaku, tetapi bukan pelaku 

utama yang mengakui perbuatannya dan bersediamenjadi saksi dalam proses 

peradilan.  

 

Berbeda dengan Justice Collborator, yang terlebih dahulu dijadikan tersangka 

korupsi tetapi mau bekerjasama untuk memberikan informasi kepada penyidik 
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tentang pelaku-pelakulain yang terlibat bahkan mengungkapkan pelaku utamanya 

dengan harapan mendapat kompensasi keringanan hukuman. Tawaran untuk 

menjadi justice collaborator tersebut dapat saja dilakukan oleh penyidik atau 

tersangka. Sementara whistleblower dengan kesadaran sendiri untuk 

membocorkan informasi kepada penyidik baik dia terlibat dalam kasus tersebut 

atau tidak terlibat dan statusnyabukan sebagai tersangka.  

 

Surat edaran tersebut menegaskan bahwa Mahkamah Agung meminta kepada para 

Hakim agar jika menemukan orang-orang yang dapat dikategorikan sebagai 

Whistleblower dan Justice Collaborators dapat memberikan perlakukan khusus 

antara lain dengan memberikan keringanan pidana dan/atau bentuk perlindungan 

lainnya. Dengan adanya SEMA tersebut, maka langkah LPSK terbantu dalam 

mewujudkan harapan baru bagi masyarakat, khususnya mereka yang menjadi 

whistleblower. LPSK dapat memperhatikan kepentingan whistlebloweruntuk 

mendapatkan perlindungan, keadilan dan pemulihan hak-haknya. Selain itu LPSK 

juga dapat rmeningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengungkap tindak 

pidana dengan menciptakan suasana yang kondusif agar setiap orang yang 

mengetahui terjadinya tindak pidana atau menjadi korban tindak pidana memiliki 

kemauan dan keberanian untuk melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum
6
. 

 

Undang-undang memposisikan LPSK sebagai lembaga yang pasif artinya hanya 

bisa bertindak apabila pihak yang menjadi korban atau saksi mengajukan 

permohonan mtuk mendapat perlindungan ke LPSK. Namun hal tersebut tidak 

                                                 
6
 Bagian menimbang huruf c dan Pasal 2 UU No. 13 tahun 2006   
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membuat LPSK diam saja menunggu laporan atau pengaduan, LPSK berusaha 

pula pro-aktif yaitu menghimbau kepada mereka untuk memanfaatkan LPSK 

sebagai lembaga yang mandiri sehingga permasalahan mereka dapat ditangani 

oleh LPSK. 

 

 Kewenangan LPSK terhadap whistleblower dapat membantu mengungkap fakta 

dan kebenaran sehingga upayaproses penegakan hukum dapat tercapai karena 

whistleblowermemperoleh perlindungan sesuai dengan yang diamanatkan oleh  

UndangUndang Nomor 13 Tahun 2006. Whistleblower sebagai pihak yang 

mengetahui dan melaporkan tindak pidana korupsi dan bukan merupakan bagian 

dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya dapat diberikan perlindungan oleh 

LPSK.  

 

Bentuk perlindungannya yang dapat dilakukan oleh LPSK antara lain: jika 

Pelapor Tindak Pidana dilaporkan pula oleh terlapor, maka penanganan perkara 

atas laporan yang disampaikan oleh Pelapor Tindak Pidana didahulukan dibanding 

laporan dari terlapor. Kewenangan LPSK yang diatur dalam Undang- undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentangPerlindungan Saksi dan Korban tersebut dalam 

penerapannyakurang efektif, dan secara normatif belum memenuhi aspek 

perlindungan hukum terhadap saksi pelapor ( whistleblower).  

 

Ruang lingkup LPSK belum menjangkau whistleblowerkarena UU No.13 tahun 

2006 tidak mencantumkan bahwa whistlebloweradalah pihak yang diberikan 

perlindungan, hanya saksi dan korban yang diatur dalam UU ini. Perkembangan 
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berikutnya putusan MK yang memutuskan bahwa Pasal 1 angka 26 dan angka 27; 

Pasal 116 ayat (3) dan ayat (4); Pasal 184 ayat (1) huruf a KUHAP bertentangan 

dengan UUD 1945 memberikan “angin segar” bagi pemberantasan tindak pidana 

korupsi karena memberikan peluang peran yang lebih luas bagi selain saksi yang 

dibatasi pengertiannya menurut Pasal 1 angka 26 dan angka 27 KUHAP, juga 

saksi alibi (yang tidak berada di tempat kejadian perkara).  

 

Putusan MK tersebut dapat membuat atau berpeluang seorang saksi alibi juga 

bertindak sebagai pelapor dalam dugaan telah terjadinya tindak pidana korupsi. 

Dengan begitu, pelapor menjadi terlindungi dalam konteks penerapan UU No.13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.Peranan dari LPSK ini 

memberikan suatu keyakinan bahwa kejahatan korupsi yang terorganisir dapat 

diselesaikan berkat whistleblower. 

 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) diharapkan dapat 

memberikanperlindungan terhadap saksi pelapor (whistleblower)pada perkara 

korupsi agar berani memberikan keterangan yang sebenarnyadalam proses 

pemeriksaan perkara pidana tanpa mengalami ancamanatau tuntutan 

hukum.Ketersediaanmekanismesangat penting guna mendukung kewenangan 

LPSK dalam menjamindiperolehnya kebenaran materiil sekaligus untuk 

memenuhi rasa keadilan bagi semua, termasuk bagi saksi dan korban yang terkait. 

Penegakan hukum perlu didukung oleh kerangka regulasi yang memadai demi 

menjamin proses penegakan hukum bisa memenuhi rasa keadilan masyarakat, 

tidak larinya tersangka koruptor, hingga terselamatkannya aset negara yang 
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dikorupsinya. Beberapa perlindungan dilakukan terhadap saksi dan korban dalam 

kasus-kasus serius, di mana dari perlindungan itu kemudian turut andil dalam 

menegakkan hukum demi mencapai keadilan.
7
 

 

Meskipun peran LPSK terhadap whistleblower sangat dibutuhkan dalam 

penegakan hukum, namun sistem dan kondisi hukum di Indonesia ternyata belum 

memberikan jaminan perlindungan yang semestinya terhadap keamanan dan 

keselamatan mereka, sebab UU No. 13 Tahun 2006 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban belum memberikan pelindungan hukum yang 

ideal dan proporsional bagi keberadaan whistleblower. Jika pelindungan atas 

keamanan dan keselamatan para whistleblower dapat dijalankan, maka potensi 

untuk mengungkapkan berbagai kasus korupsi akan berjalan lancar.Undang-

undang hanya mengatur mengenai tanggung jawab LPSK, keanggotaan dan 

proses seleksi LPSK, pengambilan keputusan dan pendanaan namun tidak 

mengatur secara jelas mengenai organisasi dan dukungan kelembagaan, 

administrasi, serta tranparansi dan akuntabilitas dari LPSK.
8
Untuk itu Penulis 

mengangkat hal ini dalam Karya Ilmiah dalambentuk Tesis yang Berjudul 

“Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) terhadap 

Saksi Pelapor (Wistleblower)dalam Tindak Pidana Korupsi “ 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1.   Permasalahan 

                                                 
7
Rahmat, Kesaksian, Majalah Kesaksian Edisi II, 2012, hlm. 3. 

8
 Mal Thes Zumara, Fungsi LPSK dalam Kasus Pelanggaran HAM Dikaitkan dengan UU No. 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Repository UNAND, diakses dari 

http://repository.unand.ac.id/17037/1/FUNGSI_LEMBAGA_PERLINDUNGAN_SAKSI_DAN_

KORBAN.pdf, pada tanggal 30 April 2014, pukul 18.00   
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Berdasarkan pada latar belakang diatas maka permasalahan pokok dalam 

penelitian ini adalah: 

a. Bagaimana Eksistensi Lembaga Perlindungan saksi dan Korban dalam 

melindungi saksi pelapor (whistleblower) pada tindak pidana korupsi? 

 

b. Hambatan-hambatan yang mempengaruhi eksistensi LPSK menjalankan 

kewenangannya dalam melindungi saksi pelapor (whistleblower) pada 

tindak pidana korupsi? 

 

2.  Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup pembahasan tesis ini dibatasi pada penelitian mengenai eksistensi 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam melindungi saksi pelapor 

(whistleblower) pada tindak pidana korupsi dengan kajian kajian yang 

berhubungan dengan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

(LPSK) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, serta referensi-referensi lainnya yang 

berhubungan dengan pembahasan tesis ini 

 

 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 

1.   Tujuan penelitian 
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Adapun tujuan penelitian tesis ini adalah untuk mengetahui dan memahami 

bagaimana eksistensi  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam 

menjalankan kewenangannya melindungisaksi pelapor (whistleblower) pada 

perkara korupsi,serta menganalisa hambatan-hambatan yang terjadi didalam 

pelaksanaannya.Hambatan tersebut sebetulnya bukan saja semata karenapersoalan 

kelembagaan, tapi juga dukungan atau sambutaninstansi pemerintah tertentu atas 

kehadiran LPSK. 

2. Kegunaan Penelitian  

Ada dua kegunaan dalam penelitian ini yaitu: 

1. Kegunaan Teoritis  

Secara teoritis penelitian iniadalah “Untuk mengetahui eksistensi dari 

LembagaPerlindungan Saksi dan Korban dalam melindungi saksi pelapor 

(whistleblower) pada perkara tindak pidana korupsi. Hasil dari penelitian ini 

diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan sumbangan pemikiran bagi 

pengembangan pembangunan hukum di Indonesia  

 

2. Kegunaan Praktis  

 

Penelitian ini mencoba memberikan rekomendasi umum terhadap berbagai 

kelemahan terkait dengankelembagaan dalam UU No 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 

Tujuan utamanyaadalah untuk memberikan masukan dalam implementasi UU 

PSK agar eksistensinya dapat berjalan dengan baik sehingga tercapai keadilan 

hukum. Diharapkan dengan memberikanrekomendasi umum tersebut maka para 
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pihak yang bertangungjawab atas pelaksanaan UU PSK dapatmengambil sikap 

dan tentunya dapat mengeliminir berbagai kelemahan yang ada. Hasil penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk menambah informasi, 

pengetahuan dan masukan bagi masyarakat, penegak hukum dan instansi terkait, 

seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan (hakim), Penasihat Hukum/Advokat, 

Balai Pemasyarakatan dan Lembaga Pemasyarakatan dalam upaya melindungi 

saksi pelapor (whistleblower)pada tindak pidana korupsi. 

 

D.Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

 

1. Kerangka Teoritis 

Pisau analisis untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini menggunakan 

teori penegakan hukum dan teori hukum progresif. Penegakan hukum juga dapat 

diartikan dalam kerangka tiga konsep, yakni konsep penegakan hukum yang 

bersifat total (total inforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada 

dibelakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa kecuali yang bersifat penuh    

(full inforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi 

dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individu, 

dan konsep penegakan actual (actual inforcement concept) yang muncul setelah 

diyakini adanya deskripsi dalam penegakan hukum , karena kepastian baik yang 

berkaitan dengan sarana prasarana, kualitas SDM, kualitas perundang-undangan 

dan kurangnya partisipasi masyarakat. 

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum adalah sebagai berikut: 
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a. Faktor hukumnya sendiri yaitu UU PSK sebagai dasar perlindungan belum 

memiliki ketentuan yang khusus mengatur tentang pelapor/whistleblower. 

Khusus yang dimaksud adalah dari segi definisi, syarat dan perlindungan 

yang dapat diberikan kepada pelapor/whistleblower. Pengaturan Surat 

Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) yaitu SEMA Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di dalam Perkara Tindak 

Pidana Tertentu, dan Peraturan Bersama Kementerian Hukum dan HAM 

RI, KPK RI, Kejaksaan RI, Polri, dan LPSK tentang Perlindungan Bagi 

Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama, hanya bersifat 

anjuran tidak mengikat antar penegak hukum sehingga sulit untuk 

diberikan perlindungan yang pasti jika didasarkan pada SEMA. 

 

b. Aparatur penegak hukumnya, yakni LPSK yang merupakan lembaga baru 

di Indonesia masih mengalami banyak hambatan dalam memberikan 

perlindungan. Adanya benturan kewenangan LPSK dengan institusi lain 

khsusunya dengan kepolisian, dimana masing-masing institusi 

mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang menjadi rujukan 

hukum lembaganya. Selain itu apabila LPSK memberikan rekomendasi 

kepada penegak hukum lain mengenai perlindungan hukum, hal itu 

dianggap intervensi kepada penegak hukum tersebut. Oleh karena itu, 

diperlukan suatu penyamaan visi antar penegak hukum. Selain masalah 

integralisasi yang belum baik peran LPSK masih terbatas dalam 

kewenangan yang dituangkan UU PSK. 

 

 

c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung proses penegakan hukum. 

Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang 

memadai, keuangan yang cukup, jika hal-hal tersebut tidak dipenuhi maka 

mustahil penegakan hukum mencapai tujuanya. 

 

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

diterapkan. 

 

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

yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
9
 

 

Teori hukum progresif diperlukan dalam rangka menjadikan keadilan subtantif 

sebagai inti pengadilan yang dijalankan di Indonesia. Kata progresif itu sendiri 

                                                 
9
 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. (Jakarta : Rajawali Press, 

1983).hlm 5 
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berasal dari progress yang berarti adalah kemajuan. Jadi, disini diharapkan hukum 

itu hendaknya mampu mengikuti perkembangan zaman, mampu menjawab 

perubahan zaman dengan segala dasar didalamnya, serata mampu melayani 

masyarakat dengan menyandarkan pada aspek moralitas dari sumber daya 

penegak hukum itu sendiri.
10

Dasar filosofi dari hukum progresif adalah suatu 

institusi yang bertujuan mengantarkan manusia kepada kehidupan yang adil, 

sejahtera dan membuat manusia bahagia.
11

 Selain itu juga hukum progresif 

menolak segala anggapan bahwa institusi hukum sebagai institusi yang final dan 

mutlak, sebaliknya hukum progresif percaya bahwa institusi hukum selalu berada 

dalam proses untuk terus menjadi (law as a process, law in the making). 

Anggapan ini dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo sebagai berikut: 

“Hukum progresif tidak memahami hukum sebagai institusi yang mutlak secara 

final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya untuk mengabdi kepada 

manusia. Dalam konteks pemikiran yang demikian itu, hukum selalu berada 

dalam proses untuk terus menjadi. Hukum adalah institusi yang secara terus 

menerus membangun dan mengubah dirinya menuju kepada tingkat 

kesempurnaan yang lebih baik. Kualitas kesempurnaan disini bisa diverifikasi ke 

dalam faktor-faktor keadilan, kesejahteraan, kepedulian kepada rakyat dan lain-

lain. Inilah hakikat “hukum yang selalu dalam proses menjadi (law as a process, 

law in the making).”
12

 

 

 

 

 

Dalam konteks yang demikian itu, eksistensi LPSK diharapkan selalu bergerak 

dalam upayanya melindungi whistleblower tanpa terpaku pada hukum yang ada. 

                                                 
10

Ali Mahrus., Menggugat Dominasi Negara. hlm.80-82 
11

Kusuma Mahmud., Menyelami Semangat Hukum Progresif; Terapi Paradigmatik Atas Lemahnya 

Penegakan Hukum Indonesia, Antony Lib bekerjasama LSHP, Yogyakarta, 2009, hlm.31 
12

Faisal., Menerobos Positivisme Hukum, Rangkang Education, Yogyakarta, 2010, hlm.72 
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Jika LPSK hanya menerima hukum sebagai sebuah skema yang final, maka 

hukum tidak lagi tampil sebagai solusi bagi persoalan kemanusiaan, melainkan 

manusialah yang dipaksa untuk memenuhi kepentingan kepastian hukum. 

 

Kewenangan LPSK dapat dilakukan secara maksimal dalam mewujudkan 

keadilan yang progresif dimana whistleblowermenjadi faktor penting dalam 

menentukan, bahwa pengadilan di Indonesia bukanlah suatu permainan (game) 

untuk mencari menang, melainkan mencari kebenaran dan keadilan. Keadilan 

progresif semakin jauh dari cita-cita “pengadilan yang cepat, sederhana, dan biaya 

ringan” apabila membiarkan pengadilan didominasi oleh “permainan” prosedur.   

 

2. Konseptual 

 

Kerangka konseptual diperlukan dalam menggambarkan hubungan antara konsep-

konsep khusus/istilah istilah yang dipakai sesuai judul untuk memberikan batasan 

atau gambaran mengenai pokok-pokok dan alur pikir penulisan tesis ini. Adapun 

konsep yang digunakan dalam penulisan tesis ini adalah: 

 

a. Eksistensi  

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Eksistensi adalah keberadaan, 

kehadiran yang mengandung unsur bertahan
13

. Pengertian lainnya 

dikemukakan oleh Abidin bahwa:  

“Eksistensi adalah proses yang dinamis, suatu „menjadi‟ atau „mengada‟. 

Ini sesuai dengan asal kata eksistensi itu sendiri, yakni existere yang 

artinya keluar dari, melampaui‟ atau „mengatasi‟. Jadi eksistensi tidak 
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bersifat kaku dan terhenti, melainkan lentur atau kenyal dan mengalami 

perkembangan atau sebaliknya kemunduran, tergantung pada kemampuan 

dalam mengaktualisasikan potensi-potensinya”
14

. Berdasarkan beberapa 

definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa eksistensi adalah proses 

atau gerak untuk menjadi ada kemudian melakukan suatu hal untuk tetap 

menjadi ada. 

b. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalahLembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK yang bertugas dan 

berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi 

dan/atau sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang. 

c. Whistleblower kadang diartikan sebagai „saksi pelapor‟, „pemukul 

kentongan‟, atau „pengungkap fakta‟. Whistleblower biasanya ditujukan 

kepada seseorang yang pertama kali mengungkap atau melaporkan suatu 

tindak pidana atau tindakan yangdianggap ilegal di tempatnya bekerja atau 

orang lain berada, kepadaotoritas internal organisasi atau kepada publik 

seperti media cetak atau lembaga pemantau publik. Pengungkapan tersebut 

tidak selaludidasari itikad baik sang pelapor, tetapi tujuannya untuk 

mengungkapkejahatan atau penyelewengan yang diketahuinya. 

 

d. Pengertian korupsi adalah karakteristik korupsi yang unik, multi dimensi, 

dan sangat merusak(destruktif) telah menimbulkan pendapat dan 

penafsiran yang berbeda-beda, baik di kalangan praktisi hukum maupun 

teoritisi hukum, tentang batasan korupsi. Salah satu pengertian korupsi 
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yang dikemukakan oleh para ahli diantaranya dikemukakan oleh Gunnar 

Myrdal. Gunnar Myrdal sebagaimana dikutip oleh Oemar Seno Adji, 

memberikan pengertian korupsi dalam arti yang luasyaitu; 

“The term ‘corruption’ will be used-in its sense, to include not only all 

forms of ‘improper of selfish exercise of power and influence attached to a 

public office or to the special position one occupies in public life’ but also 

the activity of the bribers”.
15

 

 

e. Tindak pidanakorupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Undang-Undang No 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana 

Korupsi sebagaimana telah diubah dengan undang-Undang No 20 tahun 

2001 tentang Perubahan atas undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ( Pasal 1 ayat (1) Undang-

Undang No 20 Tahun 2001) 
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