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Oleh : Abdul Haris Semendawai, SH, LL.M 

(Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban) 

 

I. Pendahuluan 

 

1. Tema ini dipilih tentu tidak dapat dipisahkan dengan perkembangan 

hukum pidana terbaru, terkait dengan keberadaan Justice 

Collaborator atau Saksi Pelaku yang Bekerja-sama dalam praktek 

peradilan pidana akhir-akhir ini, khususnya untuk kasus korupsi, 

seperti status yang disematkan ke antara-lain : Agus Chondro, Mindo 

Rosalina Manulang, Vincentius Agus Sutanto dan Kosasih Abbas.  

2. Selain itu, urgensi pengaturan tentang saksi pelaku yang bekerja-

sama, makin menjadi kebutuhan, seperti yang di instruksikan dalam 

Instruksi Presiden no. 7 tahun 2011 tentang Rencana Aksi Nasional 

Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang 

kemudian melahirkan Peraturan Bersama tentang Perlindungan 

terhadap Saksi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku Bekerja-sama, juga 

pengaturan  seperti SEMA No. 4 Tahun 2011.  

3. Ketentuan tentang Saksi Pelaku yang Bekerja-sama ini  dalam 

pengaturan yang sederhana, awalnya diatur dalam Pasal 10 ayat 2 

UU 13 Tahun 2006, yang berbunyi :  

 

 

 

 

 

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 

Eksistensi Justice Collaborator dalam Perkara Korupsi 

Catatan tentang Urgensi dan Implikasi Yuridis atas 

Penetapannya Pada Proses Peradilan Pidana 
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4. Konsep dan istilah justice collaborator atau collaborator with justice 

atau pentiti, merupakan suatu hal yang baru di Indonesia. 

Munculnya istilah ini tidak dapat dilepaskan dari Kasus Susno 

Duaji. Pada saat itu, istilah yang mencuat ke permukaan adalah 

Whistleblower, Peniup Pluit atau Pemukul Kentongan. Namun istilah 

Whistleblower dalam kasus Susno dianggap tidak begitu tepat, sebab 

status Susno bukan hanya seseorang yang menyampaikan suatu 

dugaan tindak-pidana kepada aparat penegak hukum, tetapi dia juga 

merupakan orang yang terlibat dalam suatu tindak pidana. Dalam 

konsep yang berlaku di dunia internasional, orang dengan status 

semacam ini disebut sebagai Justice Collaborator. 

 

II. PENGATURAN JUSTICE COLLABORATOR DI BEBERAPA NEGARA 

5. Peraturan tentang Justice Collaborator ini di level Internasional juga 

merupakan suatu hal yang baru. Sebagai contoh:  

a. The Attorney General USA melalui Organized Crime Control Act of 

1970, memberikan kewenangan untuk memberikan keamanan 

terhadap saksi yang bersedia bekerjasama dan bersedia untuk 

memberikan kesaksian atas kasus yang melibatkan tindak 

kejahatan yang terorganisir atau tindaka pidana serius lainnya, 

dengan memindahkan mereka ke tempat yang aman dan 

menyediakan segala kebutuhan pendukungnya. Peraturan ini 

kemudian di amandemen dan diperbaharui pada tahun 1984, 

melalui Witness Security Reform  Act of 1984 (Title18, United 

States Code, Section3521 et seq.), ketentuan ini berada dibawah 

Federal Witness Security Program (Program) dan telah dilakukan 

dalam beberapa waktu terakhir. Perlindungan diberikan kepada 

saksi baik itu berupa merelokasikannya dari komunitasnya 

maupun dengan pemisahan penahanan (incarcerated 
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witnesses/prisoner-witnesses). Beberapa saksi yang menerima 

pemisahan penahanan kemudian dapat memenuhi kualifikasi 

untuk mendapat relokasi dari lingkungannya melalui Program 

sesaat setelah bebas.  

Lebih dari 8500 saksi dan 9900 anggota keluarga mereka  yang 

memperoleh dan melaksanakan Program tersebut sejak 

diluncurkan di tahun 1971, namun saat ini hanya beberapa 

kelompok kecil saja yang menerima Program ini. Rata-rata masa 

pelaksanaan dari assimiasi dan pendampingan finansial dari 

pemerintah, untuk membantu para saksi memulai kehidupan 

baru, yaitu selama 22 bulan, namun saksi dapat menghubungi 

perwakilan Programs setiat saat apabila ancaman itu kembali 

muncul. Sekitar 30% dari saksi saat ini yang mengikuti Program 

adalah berasal dari warga asing, mereka yang berada dalam 

Program dengan berdasar pada pengakuan atas kasus yang terjadi 

di US. Sementara beberapa saksi masuk dalam Program atas 

dasar kemauannya sendiri, dan biasanya mereka juga 

memasukkan anggota keluarga atau orang yang dekat dengannya 

untuk masuk dalam Program. Terkadang ini sudah menjadi satu 

kebutuhan untuk dapat menempatkan keluarga besar dalam 

Program bersama dengan Saksi tersebut.  

b. Dalam sistem di Italia, dasar hukum dari pengaturan atas 

perlindungan terhadap saksi dan pentiti (or collaborators with 

justice) diatur dalam Undang-undang Nomor 8, 15 January 1991 

yang kemudian telah disesuaikan dalam Law No. 82, March 15 – 

1991, dan kemudian di amandemen dengan Law No. 45 of 13 

February 2001, "New provisions on kidnapping and on witness 

protection and protection and punishment of criminals collaborating 

with justice."  
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c. Pemberian perlindungan 

terhadap Saksi Pelaku 

yang Bekerjasama 

untuk pertama kali 

dikenal pada tahun 

1984 di Italia dengan 

adanya persidangan 

Maxi Trial, dengan 

pengakuan Tommaso 

Buscetta, seorang  anggota mafia Sisilia yang bekerjasama dengan 

pihak peradilan Italia dalam membongkar jaringan mafia dalam 

persidangan dan berhasil memenjarakan 350 anggota mafia. Dan 

atas pengakuannya tersebut, Buscetta mendapatkan identitas 

baru dan direlokasi ke daerah baru; 

 

d. According to information provided by the Central Protection 

Department at the Ministry of the Interior, the figures for people 

benefiting from protection measures are presently 1,091 

collaborators (with 3,664 members of their families) and 63 

witnesses (with 187 members of their families). 23 of them, all 

collaborators, are foreigners. It is not possible to provide statistical 

data on the duration of the protection programme for each individual 

concerned, since the committee does not always set a given duration 

and, in any case, reserves the right to re-examine all cases on an 

annual basis, with the possibility of withdrawing, prolonging or 

reducing the protection programme (see the reply to question20). 

Information on the nature of the relationship between the protected 

family members and the collaborator or witness is not yet available 

 
 

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 
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III. PENGATURAN TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN JUSTICE 

COLLABORATOR DALAM HUKUM NASIONAL 

 

6. Beberapa undang-undang yang meratifikasi konvensi internasional 

yang memuat dorongan pemberian insentif bagi Saksi Pelaku yang 

bekerjasama namun belum diterapkan di Indonesia, antara lain: 

1. UU No.7 tahun 2006 tentang Pengesahan United Nation 

Convention Against Corruption 2003. 

2. UU Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan UN Convention 

Against Transnational Organized Crime 2000. 

 

7. Urgensi Penguatan Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama 

a. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 

 Undang-undang ini lahir atas pemahaman pentingnya peran 

saksi dan pelapor untuk membantu mengungkap tindak pidana. 

Dalam UU Nomor 13 tahun 2006 cukup banyak mengatur 

jaminan dan perlindungan, khususnya bagi seorang saksi, yakni 

orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

pengungkap tindak pidana yang ia dengar, lihat dan/ alami 

sendiri. 

b. Berbagai peraturan yang mengatur dan mengelaborasi mengenai 

perlindungan Saksi dan Pelapor (serta Korban): 

i. UU Nomor 21 tahun 2007 tentang TPPO; 

ii. UU Nomor 8 tahun 2010 tentang TPPU; 
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iii. PP Nomor 4 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan 

terhadap Saksi, Penyidik, penuntut Umum dan Hakim 

dalam Perkara Tindak Pidana Terorisme; 

iv. PP Nomor 57 Tahun 2003 tentang Perlindungan Khusus 

Pelapor dan Saksi; 

v. PP Nomor 44 Tahun 2008 tentang pemberian Kompensasi 

Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban; 

vi. PP Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme 

Pelayanan Terpadu bagi Saksi dan/atau Korban TPPO; 

vii. Peraturan Kapolri Nopol. 5 Tahun 2005 tentang Teknis 

Pelaksanaan Perlindungan Terhadap Saksi, Penyidik, 

Penuntut Umum, Hakim dan Keluarganya dalam Perkara 

Tindak Pidana Terorisme;  

viii. Peraturan Kapolri Nopol 3 Tahun 2008 tentang 

Pembentukan Ruang Pelayanan Khusus dan Tatacara 

Pemeriksaan Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana; 

8. Kelemahannya berbagai peraturan tersebut adalah belum memadai 

mengatur mengenai perlindungan (termasuk insentif) bagi pelaku 

tindak pidana yang mau bekerjasama dengan aparat penegak hukum 

untuk mengungkap tindak pidana dimana ia terlibat didalamnya. 

IV. PRO DAN KONTRA MENGENAI JUSTICE COLLABORATOR 

9. Selain mendapatkan dukungan dari berbagai pihak, namun 

sejumlah pihak masih resisten terhadap konsep ini dengan 

argumentasi antara-lain: 

a. Seorang yang melakukan suatu tindak pidana harus diberikan 

hukuman yang setimpal sesuai dengan kejahatan yang 

dilakukannya.  
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b. Dikhawatirkan akan dijadikan praktek 86 atau meringankan 

tuntutan atau hukuman dengan imbalan uang atau bentuk-

bentuk suap atau gratifikasi yang lain, bahkan ada yang 

memelesetkan dengan istilah justice calculator. 

c. Dikhawatirkan akan terjadi diskriminasi terhadap pelaku pidana 

yang lain dengan bobot perbuatan yang sama dengan yang 

dilakukannya. 

d. Selain itu, ada yang keberatan dengan penggunaan istilah justice 

collaborator. 

 

V. SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA 

10. Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah 

orang yang memberikan bantuan kepada 

penegak hukum dalam bentuk laporan, 

keterangan dan kesaksian yang dapat 

mengungkap suatu tindak pidana 

dimana orang tersebut terlibat di dalam 

tindak pidana tersebut (atau bahkan 

tindak pidana lainnya). 

11. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan 

HAM, Jaksa Agung RI, Kepolisian RI, KPK dan LPSK, No. 4 Tahun 

2011 tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama 

 

 

 

Dikenal dengan 
beragam istilah 
Justice Collaborator, 
Cooperative 
Whistleblowers, 
Participant 
Whistleblower, 
Collaborator with 
Justice atau Pentiti 
(italia) 

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 mengembaikan aset-aset 

atau hasil suatu tindak pidana kepada negara dengan memberikan informasi kepada 

aparat penegak hukum serta memberikan kesaksian di dalam proses peradilan 
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12. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara 

Tindak Pidana Tertentu 

 

 

 

 

 

 
13. Reccomendation Rec(2005)9 of the Commitee of Ministers to member 

states on the protection of witnesses and collaborators of justice 

(Adopted by the Committee of Ministers on April, 20th , 2005 at the 

924th meeting of the Minister`s Deputies 

 

 

 

 
 

 

VI. NILAI PENTING DARI KEBERADAAN SAKSI PELAKU YANG 

BEKERJASAMA 

14. Tindak Pidana yang Terorganisir (white collar crimes) 

 

 

 

 

 

 

Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana 

diatur dalam SEMA ini (Tindak pidana tertentu yang bersifat serius seperti korupsi, 

terorisme, narkotika, pencucian uang, perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya 

yang bersifat terorganisir) , mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku 

utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam 

proses peradilan 

“Collaborator of Justice” means any person who faces criminal charges, or has 
been convicted of taking part in criminal association or other criminal 
organisation of any kind, or in offences of organised crime, but who agrees to 
coorporate with criminal justice authorities, particularly by giving testimon 
about a criminal association or organisation, or about any offence connected 
with organised crime or other serious crimes 

Suatu organisasi kejahatan, membuat aturan yang keras yang memberi sanksi tegas 

(mati) terhadap anggotanya yang membocorkan rahasia organisasi tersebut kepada 

Aparat Penegak Hukum atau Publik (code of silence). Akibatnya sulit untuk 

membongkar suatu kejahatan serius. 
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15. Sulitnya mendapatkan laporan dari pihak yang dirugikan (korban 

tidak berani) dan yang mengetahui kejahatan tersebut hanya orang 

tertentu. 

16. Seringkali ada keterlibatan pihak yang memiliki keweangan atau 

kekuasaan. 

17. Sulitnya menemukan bukti-bukti tindak pidana tersebut, sering-

kali kegiatannya di kamuflase sehingga seperti kegiatan legal. 

 

VII. KERANGKA HUKUM INDONESIA TERKAIT 

18. Pengaturan atas pemberian perlindungan terhadap Saksi Pelaku 

yang Bekerjasama dalam UU No. 13 Tahun 2006, khususnya dalam 

pasal 10 ayat (2), masih dirasa belum memadai, karena: 

a. Bentuk dan sifat perlindungan yang terbatas 

b. Sifat fakultatif (bukan kewajiban) 

c. Tidak adanya jaminan atas pemberian perlindungan 

19. UN Conventions Against Corruption (UNCAC) dan UN Convention 

Against Transnational Organized Crimes (UNCATOC) menjadi dasar 

hukum bahwa setiap anggota UNCAC dan UNTOC harus 

mempertimbangkan pengambilan tindakan atau upaya untuk 

mendorong insentif, termasuk dengan memberikan pengurangan 

hukuman hingga imunitas kepada pelaku yang mau bekerjasama. 

20. Insentif yang dimaksud dalam kedua Convensi tersebut antara lain 

dengan mempertimbangkan kemungkinan pengurangan hukuman 

hingga pemberian imunitas kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

dalam membantu aparat penegak hukum mengungkap tindak pidana 

korupsi atau tindak pidana yang terorganisir. 
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21. UNCAC juga mewajibkan negara anggota UNCAC untuk 

mempertimbangkan  pengambilan tindakan atau upaya untuk 

memberikan perlindungan fisik dan psikis bagi Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama (Pasal 32 UNCAC) 

22. UNCATOC dalam Pasal 26 menegaskan perlunya dilakukan langkah 

tindak lanjut yang tegas dan rinci mengenai siapa saja yang dapat 

memperoleh perlindungan, jenis-jenis perlindungan serta 

persyaratan dan mekanisme memperoleh perlindungan. 

23. Indonesia telah meratifikasi kedua Convensi tersebut melalui UU 

Nomor 7 Tahun 2006 atas UNCAC dan UU Nomor 5 Tahun 2009 atas 

INCATOC 

VIII. PENGATURAN LEBIH RINCI TENTANG JUSTICE COLLABORATOR 

Siapa Pelaku Yang Bekerjasama 

24. 3 aspek penting dari definisi 

Pelaku yang Bekerjasama: 

a. Mau menjadi saksi dalam 

proses peradilan 

b. Pelaku tindak pidana 

(yang ia laporkan atau 

tindak pidana lain) 

c. Tindak Pidana serius dan 

teroganisir 

25. Bentuk-Bentuk Perlindungan 

a. Perlindungan Fisik, Psikis dan Hukum 

b. Penerapan Prosedur penanganan perkara secara khusus 

c. Penghargaan 

“Orang yang juga pelaku tindak 

pidana yang membantu aparat 
penegak hukum untuk 
mengungkap dan/atau 
mengembalikan aset-aset/hasil 
suatu tindak pidana serius dan 
terorganisi dengan 
memberikan kesaksian dalam 

proses peradilan” (Fausto 

Zuccarelli, Marocco 2009) 
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XIV.  PERLINDUNGAN FISIK, PSIKIS DAN HUKUM 

26. Secara umum sudah diatur dalam pengaturan perundang-undangan 

terkait dengan perlindungan saksi dan korban.  

27. Perluasan Pihak yang berhak mendapatkan perlindungan. Sesuai 

dengan nature-nya saksi. Saksi Pelaku yang Bekerjasama secara 

otomatis dapat memperoleh perlindungan selayaknya saksi lain, 

dengan mempertimbangkan kondisi serta batasan-batasan tertentu 

dengan mengingat statusnya sebagai pelaku (calon terdakwa dan 

terpidana).  

28. UU Nomor 13 Tahun 2006 dalam Pasal 5 ayat (1) mengenai hak dari 

saksi dan korban memiliki kelemahan, karena adanya pembatasan 

perlindungan yang hanya diberikan kepada saksi dan korban, tidak 

termasuk bagi pelapor yakni orang yang melaporkan suatu dugaan 

tindak pidana kepada aparat penegak hukum. 

29. Kerahasiaan identitas dan pemisahan tempat 

penahanan/penghukuman. Hal ini penting untuk menjamin 

keamanan dan keselamatan Saksi Pelaku yang Bekerjasama serta 

menghindari adanya kemungkinan upaya dari pihak yang akan 

diungkap tindak pidananya untuk mempengaruhi Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama. 

30. Memastikan perlindungan hukum yang efektif. Hal ini perlu diatur 

secara tegas guna menghindari adanya “serangan balik” dari si 

Terlapor. Prosedur yang seharusnya ditempuh untuk menjamin 

perlindungan hukum bagi pelapor di satu sisi dan hak terlapor di sisi 

lain, perlu diatur secara tegas atas prosedur penanganan secara 

khusus. Idealnya perlu pula diatur pembatasan mengenai bentuk-

bentuk upaya hukum yang dapat ditempuh Terlapor.  
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31. Untuk mencegah agar tidak terjadi pelanggaran HAM para Terdakwa 

seperti the rights to remain silence serta non-self incrimination. Pasal 

14 Konvensi Internasional Hak-hak Sipil dan Politik UU No. 25 tahun 

2005, ayat 3 (g) : Untuk tidak dipaksa memberikan kesaksian yang 

memberatkan dirinya, atau dipaksa mengaku bersalah. 

XV.  PENANGANAN SECARA KHUSUS 

32. Beberapa bentuk penanganan secara khusus: 

a. Penundaan penuntutan dan pemberkasan secara terpisah 

Hal ini menjadi penting karena: 

i. Mempermudah JPU dan Hakim dalam mengajukan dan 

memberikan tuntutan dan hukuman yang tepat bagi Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama dibandingkan dengan pelaku lain 

yang diungkap tindak pidananya. 

ii. Untuk menilai sejauh mana kebenaran informasi yan 

diberikan oleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama serta 

signifikansi peran yang bersangkutan dalam tindak pidana 

yang dilaporkannya. 

b. Penundaan proses hukum yang timbul karena laporan atau 

kesaksian yang diberikan. 

33. Dengan ketiadaan mekanisme hukum yang jelas untuk memproses 

laporan balik atau “Serangan Balik”, maka perlu diatur bahwa 

laporan balik dari terlapor atau proses hukum lain bagi pelapor 

hanya dapat diproses setelah tindak pidana yang dilaporkan 

saksi/pelapor diproses lebih dahulu dan mendapat kepastian 

hukum. Hal ini lebih efisien karena indikasi kebenaran laporan 

saksi/pelapor atau Saksi Pelaku yang Bekerjasama dapat diketahui 
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dalam proses hukum atas tindak pidana yang dilaporkannya 

tersebut. 

XVI.  PENGHARGAAN 

34. Hal ini selaras dengan strategi yang dianjurkan oleh UNCAC dan 

UNTOC dimana untuk mendorong plaku tindak pidana agar mau 

menjadi Saksi Pelaku yang Bekerjasama adalah dengan memberikan 

penghargaan atas kerjasama yang mereka berikan. 

35. Kategori bentuk penghargaan: 

a. Penghapusan penuntutan  

b. Tidak berupa penghapusan penuntutan (keringanan 

tuntutan/hukuman, pidana percobaan, remisi atau grasi 

36. Penghargaan dapat diberikan baik terhadap tindak pidana yang 

dilakukannya yang tengah diproses maupun tindak pidana masa lalu 

yang belum diproses. 

37. Penghargaan berupa insentif finansial (imbalan berupa uang), 

sebagaimana yang diberlakukan di AS, tidak disarankan karena 

dianggap dapat mengurangi kredibilitas informasi yang diberikan. 

38. Beberapa konsep penghargaan yang dapat diberikan dalam konteks 

hukum Indonesia, antara lain: 

a. Imunitas atau penghapusan penuntutan 

i. Diberikan kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama terhadap 

tindak pidana yang tengah diproses namu juga tindak pidana 

lain yang dilakukannya di masa lalu. 

ii. Pemberian imunitas ini harus diberikan secara selektof dan 

degan persyaratan-persyaratan tertentu  
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iii. KUHP secara tegas melarang pemberian penghargaan dalam 

bentuk imunitas, karena dianggap dapat memperlemh insentif 

bagi pelaku tindak pidana yang bersedia bekerjasama dengan 

aparat penegak hukum. Namun secara hukum, JPU dapat 

menggunakan diskresi yang dimiliki (deponeering) untuk idak 

membawa Saksi Pelaku yang Bekerjasama ke persidangan. 

b. Peringanan Tuntutan dan Hukuman (mitigation 

punishment/leniency) 

Bentuk – bentul mitigation punishment yang sesuai dengan 

konsep hukum di Indonesia, antara lain: 

i. Tuntutan dan Penjatuhan Hukuman Percobaan 

Sebagaimana diatur dalam pasal 14a s/d 14f KUHP yang 

menjadikan dasar atas tuntutan dan hukuman percobaan 

sebagai pilihan dalam memberikan penghargaan kepada 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama tidak perlu menjalani 

hukuman kecuali jika dalam masa percobaan yang 

ditetapkan hakim terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

tersebut melakukan tindak pidana.  

Pemberian hukuman percobaan ini dapat diberikan atas 

inisiatif/kebijakan hakim maupun JPU dalam tuntutannya. 

Hambatan : 

1) Ketentuan hukuman percobaan dalam KUHP hanya 

dapat diberikan terhadap tindak pidana dimana hakim 

akan menjatuhkan hukuman paling tinggi 1 tahun  
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2) Adanya ancaman minimum yang besarannya diatas 1 

tahun penjara tidak memungkinkan dilakukannya 

penerapan pasal 14 KUHP 

3) Belum adanya pengaturan khusus mengenai 

penghargaan kepada Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

ii. Perubahan/Pengalihan Bentuk Hukuman 

 Pengalihan dari suatu bentuk hukuman ke bentuk hukuman 

lainnya yang lebih ringan. 

 Terhadap Saksi Pelaku yang Bekerjasama dalam tindak 

pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 UU No. 

31/1999, ancaman hukuman bersifat kumulatif alternatif 

antara pidana penjara dan/atau denda, dan hakim dapat 

menjatuhkan hukuman baik pidana dan denda sekaligus 

atau hanya saah satu diantaranya. 

iii. Pengurangan Tuntutan dan Hukuman 

 Sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (2) UU Nomor 13 

Tahun 2006, namun dalam pelaksanaannya pengaturan ini 

belum memadai karena sifat fakultatifnya dan tidak adanya 

jaminan atau tidak dapat diprediksi apakah penghargaan ini 

dapat diperoleh Saksi Pelaku yang Bekerjasama. 

 Implementasi dari penghargaan ini lebih bersifat politik 

hukum yang berada di tangan eksekutif dan tidak mengikat 

sepenuhnya kepada yudikatif. Karena dalam 

implementasinya harus dimulai dengan adanya pengajuan 

tuntutan yang lebih ringan oleh JPU terhadap Saksi Pelaku 

yang Bekerjasama. 
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 Respon positif atas implementasi penghargaan ini datang dari 

Mahkamah Agung melalui SEMA No. 4 Tahun 2011 tentang 

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana. Ditegaskan bahwa 

dalam menjatuhkan pidana bagi Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama hakim dapat mempertimbangkan sanksi berupa 

pidana percobaan bersyarat khusus dan/atau pidana yang 

paling ringan dibandingkan dengan terdakwa lain dalam 

kasus tersebut. 

iv. Remisi /Grasi 

1) Tindakan narapidana yang 

membantu mengungkap 

tindak pidana dapat masuk 

dalam kriteria penerima remisi 

yang diatur dalam Psal 3 

KepPres tersebut, dan dengan 

memperhatikan terpenuhinya 

syarat-syarat umum lainnya 

tentunya terhadap Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama juga 

dapat memperoleh hak-hak narapidana pada umumnya, 

seperti PB/Asimilasi. 

2) Dalam konteks Grasi, penerapan Pasal 4 ayat (2) UU Nomor 

22 Tahun 2002 tentang Grasi, dapat dijadikan salah satu 

bentuk lain dari penghargaan bagi Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama yang dijatuhi hukuman diatas 2 tahun, 

dengan mempertimbangkan adanya batasan-batasan 

sebagaimana diatur dalam UU tersebut. 

Dasar : Pasal 3 Keputusan Presiden 

Nomor 174 Tahun 1999 tentang 

Remisi, dimungkinkannya dilakukan 

pemberian remisi tambahan (selain 

remisi umum dan khusus) dalam hal 

narapidana, yang mana antara lain 

berupa tindakan seperti berbuat jasa 

kepada negara dan melakukan 

perbuatan yang bermanfaat bagi 

negara atau kemanusiaan. 

 



Disampaikan Dalam Kegiatan Stadium General Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 

Jogjakarta, 17 April 2013 

17 | P a g e  

 

XVII. PERSYARATAN MENDAPATKAN PERLINDUNGAN TERHADAP 

SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA 

  Signifikasi Informasi untuk mengungkap Tindak Pidana 

39. Nilai pentingnya Informasi, bukti maupun kesaksian yang diberikan 

Saksi yang Bekerjasama menjadi satu faktor utama dalam pemberian 

status Justice Collaborator. 

40. Salah satu parameternya adalah dengan tanpa adanya informasi, 

bukti maupun kesaksian yang diberikan Justice Collaborator tersebut 

maka suatu tindak pidana tidak dapat/sangat sulit terungkap atau 

terbukti di Pengadilan. 

41. Di Belanda prinsip ini dikenal dengan prinsip subsidiaritas (principle 

of subsidiarity), dimana pemberian status sebagai Justice 

Collaborator hanya dapat dilakukan sebagai pengganti jika cara-cara 

lain untuk mengungkap kejahatan telah gagal atau dapat dipastikan 

tidak akan membuahkan hasil untuk mengungkap tindak pidana. 

a. Jenis Tindak Pidana yang Akan 

Diungkap 

Perlu dilakukan pembatasan terhadap 

insentif yang diberikan bagi Justice 

Collaborator, hanya dapat diberikan jika 

yang bersangkutan dapat memberikan 

informasi, keterangan, bukti dan 

kesaksian atas terjadinya tindak pidana 

skala besar (terorganisir dan serious 

crimes) 

 

Beberapa jenis tindak pidana 

skala besar, antara lain: 

Korupsi, Terorisme, Narkotika, 

Keamanan Negara, Perbankan, 

Pasar Modal, Trafficking, 

Money Laundry, Perpajakan, 

Kehutanan, dan/atau Tindak 

Pidana HAM Berat 
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b. Peran/keterlibatan JC dalam Tindak Pidana yang diungkapnya 

Perlu memperhatikan faktor seberapa besar peran Justice 

Collaborator dalam tindak pidana yang dilaporkannya. 

Justice Collaborator bukan pelaku utama dri tindak pidana yang 

dilaporkannya. 

c. Rasa Keadilan Masyarakat 

Dampak yang timbul dari masyarakat dalam pemberian 

penghargaan. Gejolak dukungan dan/atau penolakan dari 

masyarakat, khususnya dalam perkara dimana informasi 

mengenai JC tersebut telah menjadi komoditi publik. 

d. Keselamatan Jiwa Justice Collaborator dan /atau keluarganya 

Tingkat keseriusan ancaman yang mungkin timbul baik terhadap 

jiwa si Justice Collaborator maupun keluarganya dengan 

diungkapnya informasi tersebut. 

e. Tindak Pidana lain yang dilakukan oleh Justice Collaborator 

Penghargaan berupa penghapusan penuntutan dapat diberikan 

kepada Justice Collaborator atas tindak pidana lain yang pernah 

dilakukannya di masa lalu dengan mempertimbangkan 

persyaratan yang berlaku. 

f. Syarat-syarat : 

1) Batasan Tindak Pidana, parameternya : 

i. Bukan tindak pidana terhadap nyawa atau perkosaan 

ii. Bukan tindak pidana yang didalamnya terdapat tuntutan 

masyarakat agar pelaku diadili 
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iii. Telah dilakukannya konsultasi terlebih dahulu apabila 

terdapat pihak ketiga yang menjadi korban dari tindak 

pidananya 

2) Pengakuan atas tindak pidana yang telah dilakukan dan 

pengembalian/kompensasi kerugian 

i. Yang bersangkutan harus memberikan pengakuan secara 

lengkap atas segala tindak pidana yang pernah 

dilakukannya dan disertai dengan pengembalian hasil 

tindak pidana yang dilakukan (Korupsi). 

ii. Pengakuan ini menjadi penting sebagai satu bahan 

bargain agar penghapusan penuntutan dapat dilakukan 

secara efektif. 

XVIII. MEKANISME PEMBERIAN PERLINDUNGAN SERTA 

PEMBATALANNYA 

42. Mekanisme pemberian perlindungan fisik dan psikis 

a. Proses pemberian difasilitasi oleh LPK atas inisiatif permohonan 

perlindungan yang diajukan (dapat) berasal dari Justice 

Collaborator atau instansi penegak hukum lain, setelah Jaksa 

Agung atau KPK menetapka orang tersebut sebagai Justice 

Collaborator. 

b. Tersangka/terdakwa tidak dimungkinkan langsung mengajukan 

permohonan perlindungan kepad LPSK apabila belum 

ditetapkannya status sebagai Justice Collaborator. 

c. LPSK melakukan proses pemeriksaan atas terpenuhinya seluruh 

persyaratan yang kemudian, LPSK wajib, baik sendiri maupun 
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dengan dukungan pihak lain, memberikan perlindungan fisik dan 

psikis terhadap Justice Collaborator 

d. Terhadap pemberian perlindungan berupa penempatan ruang 

tahanan yang terpisah dari pelaku lain dalam kasus yang dia 

ungkap, LPSK berkoordinasi dengan pihak yang melalukan 

institusi yang memiliki kewenangan dalam penanganan 

penahanan (Kementerian Hukum dan HAM) 

43. Mekanisme penanganan secara khusus 

a. Penundaan penuntutan dan pemberkasan secara terpisah 

b. Penundaan proses hukum yang timbul karena informasi, laporan 

dan/atau kesaksian yang diberikan. 

 Terhadap penundaan proses hukum yang timbul karena 

informasi, laporan dan/atau kesaksian yang diberikan tidak 

diperlukannya pengaturan mekanisme khusus untuk 

mendapatkannya, karena telah diatur dalam UU adanya 

kewajiban bagi aparat penegak hukum untuk melakukan hal 

tersebut. 

 Hal tersebut seharusnya sudah secara otomatis dilakukan oleh 

Apgakum kecuali apabila terdapay kondisi dimana hal tersebut 

tidak dapat dilakukan. 

44. Mekanisme pemberian penghargaan 

a. Prosedur permohonan dan pemberian penghargaan terdiri dari 3 

tahap, yaitu: 

i. Permohonan mendapatkan perlindungan 
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ii. Proses penilaian dan penentuan kelayakan pemberian 

penghargaan 

iii. Proses pemberian penghargaan (bila dianggap telah memenuhi 

persyaratan) 

iv. Proses pemberian penghargaan (bila dianggap telah memenuhi 

persyaratan) 

b. Proses pemberian penghargaan (bila dianggap telah memenuhi 

persyaratan) 

c. Proses pemberian penghargaan ini kemudian dibuat dalam bentuk 

kontrak antara penuntut umum dengan Justice Collaborator 

d. Permohonan dapat diajukan oleh Justice Collaborator sendiri 

maupun melalui Apagakum yang menangani kasus tersebut. 

e. Permohonan dapat diajukan langsung ke pejabat tertinggi di 

bidang penuntutan, baik Jaksa Agung maupun KPK (terkait 

Korupsi), LPSK dapat memberikan rekomendasi kepada Jaksa 

Agung atau Ketua KPK mengenai hal tersebut. 

f. Dalam konteks pemberian perlindungan fisik/psikis, perlu 

diperhatikan persyarata utama yaitu ada tidaknya 

ancaman/gangguan serius yang dialami pemohon. 

g. Untuk pemberian insentif berupa penghargaan, syarat utama yang 

harus diperhatikan adalah seberapa berharganya informasi yang 

dimiliki Justice Collaborator untuk membantu mengungkap tindak 

pidana  besar dimana ia mengetahuinya. 

h. Dibutuhkan kewenangan penilaian hukum yang secara formal 

melekat pada fungsi seorang JPU. 
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i. Khusus terhadap pemberian penghargaan kepada Justice 

Collaborator berupa remisi dan grasi, peran dari Jaksa Agung atau 

Ketua KPK hanyalah memberikan pertimbangan kepada Menteri 

Hukum dan HAM serta Presiden. 

 

IXX.  PEMBATALAN PENGHARGAAN 

45. Apabila terbukti informasi yang diberikan JC dibuat secara 

palsu/bohon, maka perlu juga diatur bahwa perlindungan harus 

dibatalkan. 

46. Perlu dilakukan proses hukum lanjutan untuk “mengembalikan 

kepada keadaan semula” maupun menghukum tindakan 

kebohongan/pemberian keterangan palsu tersebut. 

47. Jika bentuk penghargaan yang diberikan adalah 

pengurangan/peringanan tuntutan atau hukuman, JPU perlu 

mengajukan PK kepada MA dengan berdasarkan novum yang ada. 

48. Pemberian keterangan, laporan atau kesaksian palsu yang dilakukan 

Justice Collaborator harus diproses sesuai dengan ketentuan pidana 

yang ada. 

49.  Tidak terbuktinya tindak pidana yang dilaporkan dan/atau dibantu 

oleh Justice Collaborator tidak sama dengan pemberian 

informasi/keterangan palsu. 

50. Dalam hal informasi yang diberikan Justice Collaborator diyakini 

benar namun tidak dapat secara maksimal digunakan sebagai dasar 

untuk embuktikan tindak pidana yang dilaporkan/dibantunya, maka 

hal tersebut tidak dapat membatalkan penghargaan yang diberikan 

kepadanya. 
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XX.  PENUTUP 

51. Protection, Treatment dan Reward kepada Justice Collaborator 

merupakan suatu cara yang penting untuk membongkar Tindak 

Pidana Serius. Telah diatur dan dipraktekkan di berbagai negara 

(nasional) juga untuk Peradilan Pidana Internasional, baik yang 

temporer maupun permanen. 

52. Di Indonesia, secara perlahan, namun pasti penguatan kerangka 

hukum (legal framework) untuk penanganan Justice Collaborator 

mulai terlihat seperti beberapa peraturan yang telah dikemukakan di 

atas: selain itu juga revisi UU 13/2006 yang saat ini telah masuk 

dalam Prolegnas 2013 juga beberapa ketentuan di dalam Rancangan 

RUU KUHAP yaitu : 

 

 

 

 

 

 

 

53. Melihat perkembangan tersebut, perlu mendorong Fakultas Hukum 

di berbagai Perguruan Tinggi untuk memainkan peran strategis 

dalam rangka untuk mensosialisasikan berbagai perkembangan up 

to date dalam proses penegakan hukum pidana, sehingga sarjana 

hukum dapat berpikir maju mengikuti perkembangan dan 

kebutuhan jaman. 

 

JOGJAKARTA, 17 APRIL 2013 

ABDUL HARIS SEMENDAWAI, S.H., LL.M 

1. Bab XII Pemeriksaan di sidang Pengadilan, Bagian 

Keenam Jalur Khusus, Pasal 199. 

2. Bab XII Pemeriksaan di sidang Pengadilan, Bagian 

Keenam Saksi Mahkota, Pasal 200. 


