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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib 

diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman terhadap setiap warga 

masyarakat.
1
 Dalam hal pemberian perlindungan ini, masyarakat  luas  

memandang  bahwa  saksi dan  korban  sudah  saatnya  diberikan 

perlindungan  dalam  sistem  peradilan.
2
  

Oleh karena itu didalam seluruh tahapan proses penyelesaian perkara 

pidana, mulai tahap penyelidikan sampai pembuktian di muka sidang 

pengadilan, kedudukan saksi sangatlah penting, bahkan dalam praktek sering 

menjadi faktor penentu dan keberhasilan dalam pengungkapan suatu kasus, 

karena bisa memberikan alat bukti “keterangan saksi” yang merupakan alat 

bukti pertama dari lima alat bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 

184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
3
  

Saksi yang dimaksudkan di atas antara lain, saksi yang memang 

terlibat dalam perkaranya tersebut (justice collaborator witness), saksi korban 

dalam kasus perkara  yang terjadi (victim witness), saksi yang mendengar dan 

mengetahui suatu perkara yang melaporkan hal tersebut kepada pihak yang 
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berwajib atau biasa disebut sebagai saksi pelapor atau biasa dikenal sebagai 

“peniup peluit atau pemukul kentongan” (whistleblower), dan orang-orang  

yang  karena  peran, kerja, dan kewajiban profesinya mempunyai sejumlah  

keterangan yang menyangkut suatu  keadaan atau perkara tertentu (the other 

witness) seperti auditor, jurnalis, penegak hukum dalam kasus-kasus kejahatan 

yang terorganisir.
4
 

Di dalam sebuah persidangan, justice collaborator dapat dijadikan alat 

bantu pembuktian di dalam pengungkapan kejahatan dimensi baru (new 

dimention), seperti perbuatan korupsi dengan cara sindikat dan mafia 

kejahatan internasional melalui crime as business, organise crime, white 

collar crime, bank crime, monopoli crime, dan manipulation crime yang 

merugikan perekonomian negara serta modus-modus korupsi dengan 

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

customer fraud, illegal fishing, illegal labour, dan cyber cryme.
5
 

Justice collaborator merupakan “alat penting dalam melawan 

kejahatan terorganisir” dikarenakan metode kerja dalam sistem hukum pidana 

yang ada menunjukkan kelemahan karena seringkali belum mampu 

mengungkap, melawan, dan memberantas berbagai kejahatan terorganisir. Di 

dalam praktek peradilan aparat hukum seringkali menemukan berbagai 

kendala yuridis dan nonyuridis untuk mengungkap tuntas dan menemukan 
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kejelasan suatu tindak pidana, terutama menghadirkan saksi-saksi kunci dalam 

proses hukum sejak penyidikan sampai proses pengadilan.
6
 

Berkaitan dengan peranan saksi ini, seorang praktisi hukum (hakim), 

Muhammad Yusuf, secara ekstrim mengatakan, bahwa tanpa kehadiran dan 

peran dari saksi, dapat dipastikan suatu kasus akan menjadi durk number 

mengingat dalam sistem yang berlaku di Indonesia yang menjadi referensi dari 

penegak hukum adalah testimony yang hanya dapat diperoleh dari saksi atau 

ahli. Berbeda dengan sistem hukum yang ada di Amerika yang lebih 

mengedepankan barang bukti.
7
 

Dengan maksud sama tapi terminologi berbeda, Eggi Sudjana 

menggambarkan betapa pentingnya peranan saksi sebagai berikut: “saksi 

merupakan kunci untuk memperoleh kebenaran materiil. Maka dapat 

disimpulkan bahwa saksi merupakan orang yang keterangannya bisa 

menentukan keputusan hakim dalam mengambil keputusan.
8
 Mengingat dalam 

pemeriksaan terhadap perkara pidana untuk mengungkap kebenaran dan 

memberi keadilan berkait erat dengan kekuatan alat bukti. Sehubungan dengan 

kuat lemahnya suatu pembuktian dalam pemeriksaan terhadap perkara pidana, 

maka saksi maupun korban memiliki kedudukan yang sangat signifikan dalam 

upaya pengungkapan kebenaran materiil. Pada posisi itulah, terhadap saksi 

atau korban melekat potensi ancaman. Sementara hukum acara pidana yang 
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saat ini berlaku tidak memberikan perlindungan yang memadai bagi saksi atau 

korban yang terkait dengan suatu perkara pidana.
9
 

Oleh karena itu dapat dipahami jika orang memilih diam dan tidak mau 

mengungkap atau melaporkan suatu tindak pidana.
10

 Berkaitan dengan 

problematika keengganan orang yang mengalami atau mengetahui suatu 

tindak pidana menjadi saksi, para pakar atau peneliti ada kesamaan 

pandangan, bahwa hal ini terjadi karena tidak adanya jaminan perlindungan 

hukum yang memadai, terutama jaminan atas perlindungan tertentu ataupun 

mekanisme tertentu untuk bersaksi, karena para saksi ini seringkali menerima 

intimidasi, kriminalisasi atau tuntutan hukum atas kesaksian atau laporan yang 

diberikannya dan akhirnya menjadi tersangka, terdakwa, atau bahkan 

terpidana.
11

 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas tersebut, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP JUSTICE COLLABORATOR (Studi Kasus di 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah). 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Agar di dalam penelitian ini sesuai dengan pokok pembahasan yang 

diharapkan maka penulis hanya membatasi fokus penelitian ini pada kebijakan 

hukum pidana yang mengatur mengenai Justice Collaborator, dan 
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Implementasi hak-hak Justice Collaborator di Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah. 

Bertitik tolak pada uraian yang telah penulis sampaikan pada latar 

belakang masalah diatas, maka dapat diambil rumusan masalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana terhadap Justice Collaborator? 

2. Bagaimana implementasi hak-hak Justice Collaborator di Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tengah? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Suatu kegiatan penelitian harus memiliki tujuan yang jelas yang 

hendak dicapai. Tujuan dalam suatu penelitian menunjukkan kualitas dan nilai 

penelitian tersebut, adapun tujuan dilakukannya penelitian mengenai 

perlindungan hukum terhadap justice collaborator ini adalah: 

1. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana terhadap Justice Collaborator. 

2. Untuk mengetahui implementasi hak-hak Justice Collaborator di 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah.  

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan adanya 

manfaat yang dapat diambil bagi penulis, aparat penegak hukum maupun bagi 

masyarakat pada umumnya baik secara teoritis maupun secara praktis sebagai 

berikut: 
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1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan 

berpikir serta ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum pidana khususnya 

dalam hal perlindungan hukum terhadap justice collaborator. 

2. Manfaat Praktis 

a. Sebagai sarana untuk meningkatkan wawasan dan pengetahuan bagi 

mahasiswa serta para pembaca terkait perlindungan hukum terhadap 

justice collaborator. 

b. Secara praktis, penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat, karena 

dengan adanya penelitian ini memberikan informasi serta pemahaman 

kepada masyarakat terkait dengan perlindungan hukum serta 

memberikan masukan bagi aparat penegak hukum dalam rangka 

pemberian perlindungan hukum  terhadap justice collaborator. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Negara Indonesia merupakan Negara hukum yang memberikan 

jaminan perlindungan hukum bagi saksi, tersangka, terdakwa maupun 

narapidana dalam hukum pidana materiil dan formil Indonesia yang 

berkonsepkan due process of law. Terkait dengan perlindungan hukum 

terhadap justice collaborator, Heri Tahir mengemukakan proses hukum yang 

adil pada hakikatnya merupakan roh dari sistem peradilan pidana itu sendiri 

yang ditandai dengan adanya perlindungan terhadap hak-hak tersangka dan 
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terdakwa, dalam hal ini justice collaborator.
12

 Dalam hal pemberian 

perlindungan hukum terhadap saksi (justice colllaborator)  ini sebenarnya 

Pemerintah sudah sangat serius dibuktikan dengan diundangkannya Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 

kini telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban. 

Pengertian perlindungan hukum menurut Satijipto  Raharjo adalah 

memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan 

orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
13

 

Pengertian perlindungan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban dapat dilihat pada Pasal 1 angka 8, yang 

berbunyi: 

“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban 

yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai 

dengan ketentuan undang-undang ini.” 

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan  

pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan di 

sidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat 
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keamanan, dan atau dari permohonan yang disampaikan oleh korban.
14

 

Perlindungan ini tidak hanya menyangkut perlindungan dari ancaman yang 

bersifat fisik maupun psikis, tetapi juga dapat mencakup pemenuhan terhadap 

hak-hak saksi dan/korban secara keseluruhan, seperti hak untuk memperoleh 

perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta 

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

telah diberikannya.
15

  

 

E. Metode Penelitian 

Metode penelitian digunakan untuk mengumpulkan data guna 

mendapat jawaban atas pokok permasalahan.
16

 Adapun metode yang 

digunakan  penullis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Metode pendekatan 

Jenis pendekatan yang penulis gunakan adalah yuridis empiris, 

yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang 

terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala 

lainya.
17

 Penulis akan mengkaji mengenai data lapangan dan kebijakan 

hukum terhadap undang-undang yang berkaitan dengan perlindungan saksi 

justice collaborator dan implementasinya di Kejaksaan Tinggi Jawa 

Tengah. 
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2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 

deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan prosedur 

pemecahan masalah yang yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan pada fakta yang tampak.
18

 Tujuannya untuk  memberikan data 

yang seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh tentang 

perlindungan hukum terhadap justice collaborator khususnya di 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis mengambil lokasi penelitian di 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, pengambilan lokasi ini dengan 

pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan 

untuk dilakukan penelitian. 

4. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Data primer, yaitu data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau 

fakta di lapangan yang diperoleh dari hasil wawancara di Kejaksaan 

Tinggi Jawa Tenggah yang terkait dengan Perlindungan Hukum 

terhadap justice collaborator. 

b. Data sekunder, yaitu sumber-sumber yang terkait secara langsung 

dengan permasalahan yang akan diteliti yang meliputi buku-buku, 
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artikel dan dokumen-dokumen, jenis data sekunder dalam penelitian ini 

terdiri dari: 

1) Bahan hukum primer  

a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana 

b) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 

c) Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 

d) Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 04 tahun 2011 tentang 

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (whistleblower) dan 

saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborators) dalam 

Tindak Pidana tertentu. 

e) Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala  

Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi 

Republik Indonesia, ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban Republik Indonesia No. 4 Tahun 2011 tentang 

Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku 

yang Bekerjasama. 
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2) Bahan hukum sekunder 

Bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum 

primer berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang 

berkaitan dengan perlindungan terhadap justice collaborator. 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti 

kamus hukum dan kamus bahasa. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini, maka penulis 

menggunakan metode studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder 

yang dilakukan dengan cara menginventarisasi dan mempelajari serta 

mengutip dari buku-buku dan peraturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan penelitian ini, sedangkan studi lapangan dengan cara 

wawancara yaitu wawancara langsung dengan Kepala Seksi Penyidikan 

Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 

6. Metode analisis data 

Penulis menggunakan metode analisis data kualitatif yakni suatu 

tata cara penelitian yang menghasilkan diskriptif-analistis, yaitu apa yang 

dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya 

yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.
19

 

Kemudian data kualitatif tersebut dianalisis dengan metode berfikir 

deduktif, yaitu pola berfikir yang mendasar pada hal-hal yang bersifat 

umum, kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus. 
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F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Hasil penelitian akan disusun dalam format empat bab untuk 

mendapatkankan gambaran secara menyeluruh mengenai apa yang akan 

penulis uraikan dalam penelitian ini, adapun sistematika penulisannya adalah 

sebagai berikut: 

BAB I terdiri dari uraian tentang Latar Belakang Masalah, Pembatasan 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II berisi tentang Tinjauan Pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan mengenai tinjauan umum tentang saksi, tinjauan umum tentang 

saksi justice collaborator, tinjauan umum tentang perlindungan saksi. 

BAB III adalah hasil dari penelitian dan pembahasan dimana penulis 

akan menguraikan dan membahas mengenai Kebijakan Hukum Pidana 

Terhadap Justice Collaborator dan Implementasi hak-hak Justice 

Collaborator di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah. 

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpulan dan saran 

terkait dengan permasalahan yang diteliti. 


