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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

 Tindak pidana korupsi di Indonesia hingga saat ini masih menjadi salah satu  

penyebab terpuruknya sistem perekonomian bangsa. Hal ini disebabkan karena  

korupsi di Indonesia terjadi secara sistemik dan meluas sehingga bukan saja  

merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggar hak-hak sosial dan  

ekonomi masyarakat secara luas. 1 

 Tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 

Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 2 yaitu: 

 
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan 
memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat 
merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. 
 
 

 Pada negara berkembang, kasus korupsi juga mengalami perkembangan 

terutama korupsi birokrasi yang berlangsung dengan pemberian-pemberian 

tradisional utamanya pada mereka yang menduduki jabatan atau memegang 

kekuasaan tertentu. Indonesia yang termasuk negara berkembang, masalah 

korupsi seakan-akan telah identik dengan keberadaannya, bahkan saat ini telah 

sampai pada titik yang sangat memprihatinkan.  

 Pemerintah Indonesia sebenarnya tidak tinggal diam dalam mengatasi 

praktek korupsi. Upaya Pemerintah Indonesia masih belum membuahkan hasil 

                                                        
1 Hotma Hutadjulu. Optimallisasi Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan TIndak Pidana 
Korupsi di Era Otonomi Daerah. Vol.1 No.5 Desember 2013 
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seperti yang diharapkan, korupsi masih sangat kuat di setiap lapis birokrasi dan 

penegakkan hukum dari level terendah sampai pada level tertinggi, sehingga tidak 

mengherankan jika posisi Negara Republik Indonesia masih berada di kelompok 

negara-negara paling korup di dunia.  

 

Tabel 1.1 

Indek Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia Pada 5 Tahun Terakhir: 

Sumber:http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-

perception-index-2013 

 

 Data mengenai Indek Persepsi Korupsi (CPI) pada table di atas diterbitkan 

oleh organisasi Transparency International. Transparency International (TI) 

merupakan sebuah organisasi non-pemerintah yang memonitor dan 

mempublikasikan korupsi perusahaan dan politik dalam pembangunan 

internasional . Awalnya didirikan di Jerman Mei 1993 sebagai organisasi non-

profit, kini sebuah organisasi non-pemerintah internasional. Organisasi ini 

Peringkat Negara Tahun Score Jumlah negara

114 Indonesia 2013 32 177 

118 Indonesia 2012 32 176 

100 Indonesia 2011 30 182 

110 Indonesia 2010 28 178 

111 Indonesia 2009 28 180 
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menerbitkan Indek Persepsi Korupsi tahunan, daftar komparatif korupsi di seluruh 

dunia. Corruption Perceptions Index (CPI) adalah instrument yang dikeluarkan 

oleh Transparency International. Indeks Persepsi Korupsi peringkat negara dan 

teritori berdasarkan seberapa korup sektor publik mereka dianggap. Sebuah 

negara atau skor wilayah mengindikasikan tingkat persepsi korupsi sektor publik 

pada skala 0-100 , di mana 0 berarti bahwa suatu negara dianggap sebagai sangat 

korup dan 100 berarti dianggap sebagai sangat bersih. 

 Korupsi dalam kenyataannya merupakan extraordinary crime, sehingga 

diperlukan extraordinary treatment untuk memberantasnya. Karena dampak yang 

ditimbulkan dari tindak pidana korupsi dapat membahayakan stabilitas dan 

keamanan masyarakat, membahayakan pembangunan sosial, ekonomi, politik, 

bahkan akan merusak nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa. Penanganan 

korupsi sendiri relatif sangat lamban daripada pertumbuhannya korupsi itu. 2 

 Pemberantasan korupsi di Indonesia tidak akan maksimal jika hanya 

dilakukan oleh aparat penegak hukum saja tanpa melibatkan semua pihak, seperti 

yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 41 ayat 1  

Masyarakat dapat berperan serta membantu upaya pencegahan dan 
pemberantasan tindak pidana korupsi”. Pada hal ini khususnya masyarakat 
yang mengetahui adanya tindak pidana korupsi dilingkungannya dan mau 
melaporkan kepada aparat penegak hukum. 

 

                                                        
2 Romli Atmasasmita. Analisis dan Evaluasi hukum tentang Penyelidikan dan Penyidikan Tindak 
Pidana Korupsi. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum dan Hak Asasi Manusia. 2009 
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 Untuk   dapat   mengungkap   pelaku   tindak   pidana   korupsi  tentunya 

membutuhkan   keberanian   dan   saksi   yang   secara   langsung mengetahui   

perbuatan   tindak   pidana   korupsi   tersebut. Keterangan saksi tersebut 

merupakan awal dalam pencegahan kasus korupsi oleh aparat penegak hukum dan 

pihak berwenang lainnya. 

  Beberapa kasus korupsi di Indonesia sudah mulai terihat masyarakat yang 

mulai ikut berpartisipasi dalam memberantas tindak pidana korupsi dengan 

melaporkan tindakan korupsi yang mereka ketahui, masyarakat atau orang 

tersebut memiliki istilah whistleblower. 

 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011, disebutkan bahwa 

whistleblower adalah pihak yang mengetahui dan melaporkan tindak pidana 

tertentu dan bukan merupakan bagian dari pelaku kejahatan yang dilaporkannya. 

Salah satu contoh kasus whistleblower yaitu Vincentius Amin Sutanto yang 

pernah menjadi mantan financial controller di PT. Asian Agri Oil yang mencoba 

membongkar dugaan skandal pajak sebesar 1,3 triliun di perusahaannya. 

 Sedangkan justice collaborator merupakan salah satu pelaku tindak pidana 

tertentu, mengakui yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan 

tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan.3 

Salah satu contoh kasus justice collaborator yang pernah terjadi yaitu kasus suap 

yang melibatkan  Miranda Swaray Goeltom, terdakwa kasus suap cek pelawat 

                                                        
3 Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 
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anggota DPR dalam pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Periode 

2004.4 

 Untuk saat ini di Indonesia perlindungan bagi Whistleblower dan Justice 

Collborator masih menggunakan undang-undang yang sudah ada yaitu Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor13 Tahun 2006 Tentang  Perlindungan Saksi dan Korban. 

  Pemerintah dalam hal melindungi baik sebagai saksi maupun korban 

telah dibuat suatu lembaga khusus untuk menangani bagaimana seorang saksi atau 

korban dalam sebuah kasus bisa mendapatkan perlindungan. Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban, yang selanjutnya disingkat LPSK, adalah 

lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-

hak lain kepada Saksi dan atau Korban.5 

 Tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban yang terdapat pada 

Undang-Undang Saksi dan Korban No. 31 Tahun 2014 : 

 

      Pasal 29 

(1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana dalam Pasal %, yakni 

 sebagai berikut : 

 a. Saksi dan atau korban yang bersangkutan, baik atas inisitaif  sendiri 

 maupun atas permintaan perjabat yang berwenang, mengajukan 

 permohonan secara tertulis kepada LPSK. 

 b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap pemohonan 
                                                        
4 http://www.beritasatu.com/nasional/15508-saatnya-maksimalkan-hukuman-koruptor.html 
5 Undang-undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.13 tahun 2006 
Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 



  6

 sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

 c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling lambat 7 hari sejak  

  permohonan perlindungan di ajukan.  

(2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan Perlindungan tanpa diajukan 

 permohonan. 

      Pasal 30 

1) Dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan atau korban seagaiman 

 di maksud dalam Pasal 29, saksi dan atau korban menandatangani 

 pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi 

 dan korban. 

2) Kenyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan 

korban sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) memuat : 

  a. Kesediaan saksi dan atau korban untuk memberikan kesaksian  

   dalam proses peradilan. 

  b. Kesediaan saksi dan atau korban untuk menaati peraturan yang  

   berkenaan dengan keselamatannya. 

c. Kesediaan saksi dan atau korban untuk tidak berhubungan 

 dengan  cara apapun dengan orang lain selain atas 

 persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK. 

  d.  Kewajiban saksi dan atau korban untuk tidak memberitahukan  

  kepada siapapun mengenai keberadaanya dibawah perlindungan  

  LPSK. 

  e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. 
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      Pasal 31 

 LPSK wajib memberikan perlidungan sepenuhnya kepada saksi dan atau 

korban termasuk keluarganya, sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan 

sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30. 

 

 Sedangkan di beberapa negara telah lebih dahulu mengenal istilah 

whislteblower dan justice collaborator, Salah satu contoh adalah Negara Bagian 

Queensland , Undang-Undang Whistleblower diundangkan pada tahun 1994. 

Undang-undang tersebut menyediakan suatu skema yang demi kepentingan 

umum, memberi perlindungan khusus jika ada pengungkapan-pengungkapan 

tentang suatu perbuatan di sektor publik yang melanggar hukum, termasuk 

kelalaian, dan tidak pantas, atau suatu bahaya terhadap kesehatan atau 

keselamatan umum, atau bahaya terhadap lingkungan. 

  Skema perlindungan yang diberikan dalam Undang-Undang ini ditetapkan 

dengan berbagai pertimbangan, sebagai berikut : 

(a) Memberi perlindungan hanya jika diperlukan; dan 

(b) Membuat mudah untuk memutuskan apakah terhadap suatu 

pengungkapan diperlukan perlindungan khusus; dan 

(c) Memastikan bahwa kepentingan orang-orang yang terhadapnya 

dilakukan pengungkapan juga diperhitungkan secara pantas; dan 

(d) Mendorong agar pengungkapan dilakukan sedemikian rupa, 

sehingga membantu memperbaiki hal-hal yang diungkapkan; dan 
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(e) Mencegah agar skema dalam Undang-Undang ini tidak 

berpengaruh buruk terhadap independensi peradilan dan aktivitas 

komersial dari BUMN atau perusahaan-perusahaan. 

 Amerika Serikat juga memiliki pengaturan akan whistleblower, yang 

dimana di atur dalam Whistleblower Act 1989. Whistleblower di Amerika Serikat 

akan mendapat perlindungan dari pemecatan, penurunan pangkat, pemberhentian 

sementara, ancaman, gangguan, dan tindak diskriminasi.6 

 Untuk perlindungan Justice Collaborator di Negara Albania, diatur dalam 

UU Perlindungan saksi dan Justice Collabolators Republik Albania / Republic of 

Albania The Assembly Law no. 9205, dated 15/03/2004 On The Justice 

Collaborators and Witness protection. Ketentuan umum dalam Artikel 1 Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Justice Collabolators Republik Alabania 

mengatur langkah-langkah khusus, cara dan prosedur perlindungan saksi dan 

kolaborator keadilan, serta organisasi, fungsi, kompetensi dan hubungan antara 

badan yang bertanggung jawab atas usulan, penilaian, persetujuan dan 

pelaksanaan tindakan khusus perlindungan. 

 Albania badan yang bertanggung jawab atas evaluasi persetujuan persiapan, 

dan pelaksanaan tindakan khusus untuk perlindungan saksi dan Justice 

Collabolators adalah sebagai berikut : 

a)  Direktorat Perlindungan Saksi dan Justice Collaborators 

 

b) Komisi Evaluasi Tindakan Khusus Perlindungan Saksi dan Justice 

                                                        
6 Eddy O.S. Hiariej,Legal Opin:Permohonan Pengujian Pasal 10Ayat(2)Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksidan Korban, Newslette Komisi Hukum Nasional ,Vol. 10 No.6 tahun 2010, Hlm.23 
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Collabolators. 

 Amerika Serikat, berdasarkan undang-undang reformasi keamanan saksi 

tahun 1984, Unit program perlindungan saksi berada dalam naungan dari 

Departement of Justice dalam divisi kriminal, dengan nama lembaga yakni: 

kantor operasi penegakan unit khusus perlindungan saksi. Pelaksanaan 

kegiatannya, unit kantor operasi penegakan unit perlindungan saksi ini memiliki 

hubungan kerja dengan beberapa lembaga. 

 Melihat bahwa peran whistleblower dan justice collaborator sangat 

berpengaruh dalam membantu pemberantasan tindak pidana korupsi baik di 

Indonesia maupun di negara lain, dan resiko yang akan diterima oleh pelaku 

whistleblower dan justice collaborator itu sendiri cukup tinggi sehingga sangat 

diperlukan jaminan perlindungan yang pasti bagi para whistleblower dan justice 

collaborator di Indonesia yang berupa Undang-Undang khusus mengenai 

perlindungan tersebut. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

 Bagaimana perlindungan hukum bagi Whistleblower dan Justice 

collaborator dalam tindak pidana korupsi di Indonesia ? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

 Untuk menelusuri dan menganalisis bagaimana perlindungan hukum 

terhadap Whistleblower dan Justice collaborator dalam tindak pidana korupsi di 

Indonesia. 
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1.4 Manfaat Penelitiian 

 1. Manfaat Akademis : 

 Manfaat dilihat dari segi akademis, untuk memberikan kontribusi bagi 

dunia ilmu pengetahuan khususnya pada pelindungan hukum terhadap 

whistleblower dan justice collaborator terutama yang berkaitan dengan 

tindak pidana korupsi. 

 

 2. Manfaat Praktis : 

 Sebagai informasi bagi masyarakat mengenai betapa pentingnya 

perlindungan hukum yang pasti terhadap para  whistleblower dan justice 

collaborator agar mereka tidak ragu untuk berprtisipasi dalam  

memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I  :PENDAHULUAN 

 Isi dari bab ini merupakan gambaran isi dari bab-bab 

selanjutnya, yang saling berkaitan untuk mendukung tema 

pokok dari skripsi ini, yang dirangkum dalam latar belakang 

permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, serta sistematika penulisan.  

 

BAB II            :TINJAUAN PUSTAKA 
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Dalam bab ini peneliti akan membahas mengenai landasan 

teoritis mengenai Whistleblower dan Justice Collaborator 

di Indonesia, terutama berkaitan dengan perlindungan 

hukum bagi Whistleblower dan Justice Collaborator. 

 

BAB III :METODE PENELITIAN 

 Dalam bab metode penelitian hukum ini penulis membahas 

mengenai metode penelitian yang penulis gunakan, 

bagaimana cara atau prosedur penulis memperoleh bahan 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan 

mengenai sifat dari analisis penelitian dan kemudian 

diakhiri dengan hambatan yang penulis temui dalam 

penelitian dan bagaimana penulis menanggulangi hambatan 

tersebut. Pada umumnya, bab ini menguraikan mengenai 

metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

berdasarkan pada topik yang penulis bahas dalam skripsi. 

 

BAB IV :ANALISIS DAN PEMBAHASAN HASIL 

PENELITIAN 

 Dalam bab ini peneliti akan melakukan pembahasan secara 

mendalam  mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi 

Whistleblower dan Justice Collaborator dalam tindak 

pidana korupsi berdasarkan Undang – Undang Nomor 31 
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Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan 

aturan perundang – undangan lainnya di Indonesia. 

 

BAB V            :KESIMPULAN DAN SARAN 

 Merupakan bab akhir dari penulisan skripsi ini. 

Mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian yang telah 

dibahas mulai dari Bab I hingga Bab IV dan disertai dengan 

saran dari penulis. 
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