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Menimbang : a. bahwa keberadaan pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku  yang 

bekerjasama dapat membantu penegak hukum dalam upaya 

mengetahui, menemukan kejelasan dan mengungkap tindak 

pidana, termasuk pelaku utama suatu tindak pidana; 

b. bahwa ketentuan yang ada saat ini belum sepenuhnya dapat 

memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi 

pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku  yang bekerjasama; 

c. bahwa perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku  

yang bekerjasama adalah merupakan bagian dari Program 



 
 

Rencana  Aksi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang  dilaksanakan dengan melibatkan seluruh 

lembaga yang terkait dengan proses penyelesaian perkara pidana;  

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk peraturan bersama 

tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama; 

 

Mengingat : 1.  Undang-Undang  Nomor 8 Tahun  1981  tentang  Kitab  Undang–

Undang Hukum Acara Pidana, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3209); 

  2.  Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 77, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3614); 

  3.  Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

  4.  Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 

  5.  Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888); 

  6.  Undang–Undang  Nomor  2  Tahun  2002 tentang Kepolisian 

Negara Republik Indonesia, (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4168); 

  7.  Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 



 
 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250); 

  8.  Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, Menjadi 

Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2003 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4284); 

  9.  Undang-Undang  Nomor  16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan 

Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4401); 

  10.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan 

United Nation Convention Against Corruption (Konvensi 

Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003) (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 32, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4620); 

  11.  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4635); 

  12.  Undang-Undang Nomor  21 Tahun  2007 tentang Pemberantasan 

Tindak  Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4720); 

  13.  Undang-Undang Nomor 5 tahun 2009 tentang Pengesahan United 

Nations Convention Against Transnational Organized Crime 

(Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana 

Transnasional yang Terorganisasi) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4960); 

  14.  Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, 



 
 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 

Nomor 5062); 

  15.  Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 122, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164); 

  16.  Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Peran Serta 

Masyarakat Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 144, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995); 

  17.  Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi 

Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2011; 

 

 

 

 

 

Menetapkan 

 

 

: 

M E M U T U S K A N  : 

 

PERATURAN BERSAMA MENTERI  HUKUM DAN  HAK  ASASI   

MANUSIA  REPUBLIK INDONESIA, JAKSA AGUNG REPUBLIK   

INDONESIA, KEPALA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK 

INDONESIA, KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK 

INDONESIA, DAN KETUA  LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI 

DAN KORBAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG 

PERLINDUNGAN BAGI PELAPOR, SAKSI PELAPOR DAN SAKSI 

PELAKU YANG BEKERJASAMA. 

 

BAB  I 

KETENTUAN UMUM 

 

Pasal 1 

 

Dalam Peraturan Bersama ini, yang dimaksud dengan: 

 

1. Pelapor adalah orang yang mengetahui dan memberikan laporan serta informasi 

tentang terjadinya atau akan terjadinya suatu tindak pidana tertentu kepada penegak 

hukum dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. 

2. Saksi Pelapor adalah orang yang melihat, mendengar, mengalami atau terkait dengan 

tindak pidana dan melaporkan dugaan tentang terjadinya suatu tindak pidana kepada 



 
 

pejabat yang berwenang untuk diusut sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku. 

3. Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah saksi yang juga sebagai pelaku suatu tindak 

pidana yang bersedia membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap suatu 

tindak pidana atau akan terjadinya suatu tindak pidana untuk mengembalikan aset-aset 

atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada 

aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan. 

4. Tindak pidana serius dan/atau terorganisir adalah tindak pidana korupsi, pelanggaran 

hak asasi manusia yang berat, narkotika/psikotropika, terorisme, pencucian uang, 

perdagangan orang, kehutanan dan/atau tindak pidana lain yang dapat menimbulkan 

bahaya dan mengancam keselamatan masyarakat luas. 

5. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak, dan pemberian bantuan untuk 

memberikan rasa aman dan penghargaan kepada Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

Pasal 2 

 

(1) Peraturan Bersama ini dimaksudkan untuk: 

a. menyamakan pandangan dan persepsi serta memperlancar pelaksanaan tugas 

aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius dan/atau 

terorganisir; dan  

b. memberikan pedoman bagi para penegak hukum dalam melakukan koordinasi dan 

kerjasama di bidang pemberian perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara pidana. 

(2) Peraturan Bersama ini bertujuan untuk: 

a. mewujudkan kerjasama dan sinergitas antar aparat penegak hukum dalam 

menangani tindak pidana serius dan terorganisir melalui upaya mendapatkan 

informasi dari masyarakat yang bersedia menjadi Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam perkara tindak pidana; 

b. menciptakan rasa aman baik dari tekanan fisik maupun psikis dan pemberian 

penghargaan bagi warga masyarakat yang mengetahui tentang terjadinya atau akan 

terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir untuk melaporkan atau 

memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum; dan 

c. membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana serius 

dan/atau terorganisir dan membantu dalam pengembalian aset hasil tindak pidana 

secara efektif. 

 



 
 

BAB II 

SYARAT MENDAPATKAN PERLINDUNGAN 

 

Pasal 3 

Syarat untuk mendapatkan perlindungan bagi Pelapor dan Saksi Pelapor adalah: 

a. adanya informasi penting yang diperlukan dalam mengungkap terjadinya atau akan 

terjadinya suatu tindak pidana serius dan/atau terorganisir; 

b. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman atau tekanan, 

baik secara fisik maupun psikis terhadap Pelapor dan Saksi Pelapor atau keluarganya 

apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya; dan 

c. laporan tentang adanya ancaman atau tekanan tersebut disampaikan kepada pejabat 

yang berwenang sesuai dengan tahap penanganannya dan dibuatkan berita acara 

penerimaan laporan. 

 

Pasal 4 

Syarat untuk mendapatkan perlindungan sebagai Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah 

sebagai berikut: 

a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana serius dan/atau 

terorganisir;  

b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk mengungkap suatu 

tindak pidana serius dan/atau terorganisir; 

c. bukan pelaku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya; 

d. kesediaan mengembalikan sejumlah aset yang diperolehnya dari tindak pidana yang 

bersangkutan, hal mana dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan  

e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, tekanan, baik 

secara fisik maupun psikis terhadap saksi pelaku yang bekerjasama atau keluarganya 

apabila tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. 

 

 

BAB III 

BENTUK PERLINDUNGAN 

 

Pasal 5 

 

(1) Pelapor dan Saksi Pelapor berhak untuk mendapatkan perlindungan secara fisik, 

psikis dan/atau perlindungan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan. 

(2) Pelapor dan Saksi Pelapor tidak dapat dituntut secara hukum, baik pidana, 

administrasi maupun perdata atas laporan atau keterangan yang diberikan di hadapan 



 
 

aparat penegak hukum sesuai dengan tingkat tahapan penanganan perkaranya 

kecuali dengan sengaja memberikan keterangan atau laporan yang tidak benar. 

(3) Dalam hal Pelapor tindak pidana kemudian dilaporkan balik oleh terlapor, maka 

proses penyidikan dan penuntutannya atas laporan Pelapor didahulukan dari laporan 

terlapor sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan 

hukum tetap. 

 

Pasal 6 

(1) Saksi Pelaku yang Bekerjasama berhak mendapatkan:  

a. perlindungan fisik dan psikis;  

b. perlindungan hukum; 

c. penanganan secara khusus; dan  

d. penghargaan. 

(2) Perlindungan fisik, psikis dan/atau perlindungan hukum  sebagaimana dimaksud 

ayat (1) huruf a dan huruf b diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. 

(3) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c dapat berupa: 

a. pemisahan tempat penahanan, kurungan atau penjara dari tersangka, 

terdakwa dan/atau narapidana lain dari kejahatan yang diungkap dalam hal 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama ditahan atau menjalani pidana badan; 

b. pemberkasan perkara sedapat mungkin dilakukan terpisah dengan tersangka 

dan/atau terdakwa lain dalam perkara pidana yang dilaporkan atau 

diungkap; 

c. penundaan penuntutan atas dirinya;  

d. penundaan proses hukum (penyidikan dan penuntutan) yang mungkin 

timbul karena informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikannya; 

dan/atau 

e. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa menunjukkan wajahnya 

atau tanpa menunjukkan identitasnya. 

(4) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa: 

a. keringanan tuntutan hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan; 

dan/atau 

b. pemberian remisi tambahan dan hak-hak narapidana lain sesuai peraturan 

perundang-undangan yang berlaku apabila Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

adalah seorang narapidana. 

 

 

 



 
 

BAB IV 

MEKANISME UNTUK MENDAPATKAN PERLINDUNGAN DAN  

MEMBATALKAN PERLINDUNGAN 

 

 Pasal 7 

 

(1) Perlindungan fisik dan psikis bagi Pelapor atau Saksi Pelapor sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) diajukan oleh Pelapor atau Saksi Pelapor kepada 

LPSK, atau kepada aparat penegak hukum sesuai tahap penanganannya (penyidik, 

penuntut umum atau hakim) untuk diteruskan kepada LPSK, atau dilaksanakan 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

(2) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh 

LPSK, maka LPSK wajib memberikan perlindungan yang pelaksanaannya 

dikoordinasikan dengan aparat penegak hukum. 

(3) Dalam hal permohonan perlindungan sebagaimana dimaksud ayat (1) diterima oleh 

aparat penegak hukum, maka aparat penegak hukum wajib berkoordinasi dengan 

LPSK. 

 

Pasal 8 

(1) Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a diajukan oleh aparat penegak hukum sesuai 

tahap penanganannya  (penyidik, penuntut umum atau hakim)  kepada LPSK. 

(2) Perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diputuskan oleh LPSK berdasarkan rekomendasi dari aparat 

penegak hukum sesuai tahap penanganannya  (penyidik, penuntut umum atau hakim). 

(3) Dalam hal rekomendasi aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima oleh LPSK, maka LPSK wajib 

memberikan perlindungan yang pelaksanaannya dikoordinasikan dengan aparat 

penegak hukum serta pihak-pihak terkait. 

 

Pasal 9 

Perlindungan dalam bentuk penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 6 ayat (3) bagi Saksi Pelaku yang bekerjasama diberikan setelah adanya persetujuan 

dari aparat penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut 

umum atau hakim).  

 

 



 
 

Pasal 10 

 

(1) Perlindungan dalam bentuk penghargaan bagi Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a berupa keringanan tuntutan 

hukuman, termasuk menuntut hukuman percobaan, dilakukan dengan ketentuan 

sebagai berikut: 

a. permohonan  diajukan  oleh pelaku sendiri kepada Jaksa Agung atau Pimpinan 

KPK; 

b. LPSK dapat mengajukan rekomendasi terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

untuk kemudian dipertimbangkan oleh Jaksa Agung atau Pimpinan KPK; 

c. permohonan memuat identitas Saksi Pelaku yang Bekerjasama, alasan dan 

bentuk penghargaan yang diharapkan;  

d. Jaksa Agung atau Pimpinan KPK memutuskan untuk memberikan atau menolak 

memberikan penghargaan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

(2) Dalam hal Jaksa Agung atau Pimpinan KPK mengabulkan permohonan penghargaan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penuntut Umum wajib menyatakan dalam 

tuntutannya mengenai peran yang dilakukan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

dalam membantu proses penegakan hukum agar dapat menjadi pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan. 

(3) Dalam hal penghargaan berupa pemberian remisi dan/atau pembebasan bersyarat 

sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (4) huruf b, maka permohonan diajukan oleh 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama, Jaksa Agung, Pimpinan KPK dan/atau LPSK 

kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk kemudian diproses sesuai 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

 

Pasal 11 

 

(1) Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

dibatalkan apabila berdasarkan penilaian dari aparat penegak hukum sesuai tahap 

penanganannya yang bersangkutan telah dengan sengaja memberikan keterangan atau 

laporan yang tidak benar. 

(2) Terhadap Pelapor, Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama yang 

memberikan keterangan yang tidak benar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. 

(3) Pembatalan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh aparat 

penegak hukum sesuai dengan tahap penanganannya kepada pejabat yang 

menerbitkan keputusan pemberian perlindungan dan pejabat yang berwenang 

menerbitkan surat keputusan pembatalan dimakud. 

(4) Apabila dalam persidangan ternyata tindak pidana yang diungkapkan oleh Pelapor, 

Saksi Pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak terbukti (terdakwa 



 
 

dibebaskan) maka hal tersebut tidak membatalkan perlindungan atau penghargaan 

yang telah atau akan diberikan kepadanya. 

  

BAB V 

SOSIALISASI 

 

Pasal 12 

 

Sosialisasi pelaksanaan Peraturan Bersama ini menjadi tanggungjawab masing-masing 

institusi yang terkait. 

 

BAB VI 

PEMBIAYAAN 

 

Pasal 13 

 

(1) Segala pembiayaan yang timbul dalam pelaksanaan Peraturan Bersama ini menjadi 

tanggung jawab masing-masing institusi sesuai dengan tahapan proses penanganan 

perkara pidana. 

(2) Dalam hal pelaksanaan perlindungan terhadap Pelapor, Saksi Pelapor dan/atau Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama yang membutuhkan pembiayaan dan sumberdaya lainnya 

maka dapat dibebankan kepada LPSK. 

 

 

BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 

 

Pasal 14 

 

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Bersama ini akan diatur lebih lanjut 

oleh Pimpinan institusi terkait sesuai ruang lingkup kewenangannya selama tidak 

bertentangan dengan Peraturan Bersama ini. 

(2) Dalam hal terdapat ketentuan-ketentuan di dalam Peraturan Bersama ini ternyata 

bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi, maka 

Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi yang dinyatakan berlaku. 

(3) Peraturan Bersama ini berlaku sejak ditetapkan. 

 

 

 



 
 

Ditetapkan di : J a k a r t a 

Pada Tanggal : 14 D e s e m b e r  2 0 1 1 
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