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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
PARTICIPANT WHISTLEBLOWER DALAM PEMBERANTASAN

TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

Nediyanto Ramadhan

Abstract

This research entitled "Legal Protection Against Participant
Whistleblower in Combating Corruption in Indonesia", The problem of this
research is how the implementation of legal protection against Participant
Whistleblower in eradicating corruption in Indonesia. This research uses
qualitative research methods, based on the problems studied by the authors, the
authors use normative legal research methods or methods of legal research
literature, methods or how to do how to examine existing library materials.
Further analyzed by approach of writer more directed to approach of law and
approach of case, approach of law done by review all law and regulation related
to legal issue being handled, case approach done by doing study case -cases
relating to the issues at hand. The conclusions of this research are: 1). Law
enforcement of corruption can not be done without assistance, in-person
cooperation or complainant as well as participant whistleblower and 2). To
combat crime of corruption, one of the efforts that must be done is to provide
legal protection both physical and psychic to participant whistleblower or justice
collaborators.

Keywords: Corruption, Legal Protection, and Participant Whistleblower or
Justice Collaborators

A. PENDAHULUAN

Selain saksi dan korban mempunyai andil dalam pemberantasan

kejahatan korupsi, saksi pelaku juga berperan penting dalam membongkar

kejahatan korupsi, saksi pelaku yang beritikad baik menyampaikan laporan

atau memberi keterangan dan dapat bekerjasama dengan aparat penegak

hukum merupakan  kontribusi besar yang harus mendapatkan perhatian

khusus. Apalagi tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang sangat

luar biasa, di Indonesia akhir-akhir ini tindak pidana korupsi semakin
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meningkat, penegakan hukum yang tegas sangat diperlukan yaitu polisi,

jaksa, KPK dan pengadilan negeri. Peran aparat penegak hukum terutama

kepolisian dan kejaksaan kaitannya dengan pidana khusus adalah sebagai

ujung tombak atau sebagai ujung tombak penyidikan perkara pidana, yang

mempunyai tugas dan menyelidiki perbuatan korupsi.

Proses awal sebagai penentu apakah suatu perkara pidana korupsi

berlanjut proses hukumnya ke muka persidangan atau tidak.  Profesionalisme

aparat dalam memproses perbuatan korupsi adalah landasan proses

pemeriksaan penyidikan sesuai aturan atau tidak.

Penyidikan korupsi mustahil akan berhasil dan berjalan dengan baik

tanpa adanya kerjasama dengan masyarakat, terutama kerjasama dengan

pihak korban maupun kerjasama pihak yang berbuat korupsi, yaitu untuk

mencari kebenaran materiil harus dilakukan oleh penegak hukum hingga

selesai tuntas, kerjasama harus pula dilakukan dengan mereka yang bertindak

sebagai pelaku sekaligus sebagai pelapor (participant whistleblower).

Kerjasama penegak hukum dengan pelaku tindak pidana korupsi

merupakan suatu hal yang harus dilakukan, karena mustahil pelaku mau

bekerjasama tanpa menguntungkan dirinya yang dihadapkan pada kasus yang

sama, terutama pengenaan sanksi pidana terhadap dirinya, kerjasama tersebut

harus seiring sejalan dengan tujuan pengenaan sanksi pidana terhadap pelaku.

Tujuan pengenaan sanksi pidana menurut Aziz Syamsuddin yaitu:1

“Tujuan pengenaan sanksi pidana kepada pelaku Tipikor adalah:

1 Aziz Syamsuddin. Tindak Pidana Khusus, Penerbit  Sinar Grafika Offset, Jakarta 2011, hlm. 155.
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- Mengembalikan uang negara yang timbul dari kerugian negara
akibat dari tipikor tersebut (prinsip dalam UNCAC 2003);

- Memberikan efek jera (deterrence effect) kepada para pelaku
Tipikor; dan

- Menjadikan langkah pemberantasan Tipikor, sehingga mampu
menangkal (prevency effect) terjadinya Tipikor.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya berakhir pada

pengenaan sanksi pidana semata, perlu adanya kerjasama penegak hukum

dengan participant whistleblower, walaupun tidak mudah dilakukan

mengingat disamping mereka sebagai pelapor juga sebagai pelaku tindak

pidana, tentu sangat tidak menguntungkan bagi mereka, membutuhkan

sebuah keberanian, berbagai resiko baik fisik maupun psikis yang akan

dihadapi saat sedang atau setelah selesai memberikan laporan kepada penegak

hukum.  Penegak hukum tidak akan mampu bekerja optimal dalam

pemberantasan tindak pidana korupsi tanpa peran serta masyarakat, terutama

peran serta pelapor sekaligus pemberi informasi tindak pidana korupsi yang

telah terjadi, ini merupakan permasalahan sangat rumit dalam penegakan

hukum, bagaimana perlindungan hukum terutama menyangkut jaminan

terhadap mereka yang berani bertindak sebagai pelapor dan sekaligus sebagai

pelaku tindak pidana korupsi yang mau bekerjasama dengan aparat penegak

hukum.

Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengangkat permasalahan

tersebut kedalam karya tulis ilmiah berbentuk jurnal dengan judul
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“Perlindungan Hukum Terhadap Participant Whistleblower Dalam

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia”.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, berdasarkan

permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka penulis menggunakan metode

penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan,

metode atau cara yang dilakukan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

Tahap Pertama dengan mengadakan penelitian terhadap masalah hukum,

kemudian Tahap Kedua penelitian ditujukan untuk mendapatkan hukum

subjektif (hak dan kewajiban).  Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu

menggambarkan gejala-gejala dilingkungan masyarakat terhadap  suatu kasus

yang diteliti dengan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif,

pendekatan kualitatif dugunakan agar dapat memahami masalah yang sedang

diteliti dengan tujuan untuk menarik asas-asas hukum (rechtbeginselen) yang

dapat dilakukan terhadap hukum positif. Selanjutnya dianalisis dengan

pendekatan yang dilakukan penulis lebih ditujukan kepada pendekatan

undang-undang dan pendekatan kasus, pendekatan undang-undang dilakukan

dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut

dengan isu hukum yang sedang ditangani, pendekatan kasus dilakukan

dengan cara melakukan telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan

isu yang dihadapi. Penelitian ini menggunakan bahan hukum yaitu :
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a. Bahan Hukum Primer, merupakan bahan hukum yang mengikat atau

yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-

undangan dan putusan hakim.  Bahan hukum primer yang penulis

gunakan di dalam penulisan ini yakni Undang-undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Perubahan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang

Pemberantasann Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor

13 Tahun 2006 jo Undang-undang Nomor  31 Tahun 2014 Tentang

Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang

Perlindungan Saksi dan Korban.

b. Bahan Hukum Sekunder, bahan hukum yang tidak mengikat tetapi

menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil

olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari

suatu bidang tertentu secara khusus.  Yang dimaksud dengan bahan

sekunder disini adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal

hukum dan internet.

c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan hukum yang mendukung

bahan hukum primer dan  bahan hukum sekunder dengan memberikan

pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya, bahan hukum

yang digunakan penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan

Kamus Hukum.
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C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum penulis membahas lebih jauh mengenai perlindungan hukum

terhadap pelapor sekaligus sebagai pelaku tindak pidana korupsi, ini erat

kaitannya dengan pertanggungjawaban pidana yang salah satunya

mensyaratkan harus adanya “unsur kesalahan” pelaku. Seseorang dapat

dipersalahkan telah melakukan tindak pidana mempunyai ciri-ciri tertentu,

ciri-ciri dan unsur kesalahan dalam arti yang luas menurut Andi Hamzah

sebagai berikut:2

1) “Dapatnya dipertanggungjawabkan pembuat;
2) Adanya kaitan psikis antara pembuat dan perbuatan, yaitu adanya

sengaja atau kesalahan dalam arti sempit (culpa);
3) Tidak adanya dasar peniadaan pidana yang menghapus dapatnya

dipertanggungjawabkan sesuatu perbuatan kepada pembuat.”

Berdasarkan ketiga unsur kesalahan yang diuraikan oleh Andi

Hamzah tersebut diatas, tidak ada alasan bagi pelaku tindak pidana yang telah

melakukan tindak pidana korupsi menghindar dari pertanggungjawaban

pidana, hal ini secara umum dapat kita benarkan, namun persoalannya adalah

ketika pelaku atau pelapor tersebut mau bekerjasama dalam pengungkapan

tindak pidana korupsi yang terjadi, apakah tidak ada pertimbangan hukum

terhadap mereka yang beritikad baik mau bekerjasama dengan aparat penegak

hukum.  Bagaimana pemerintah mengakomodir keinginan pelaku atau

pelapor yang mau bekerjasama tersebut, tentu ini merupakan masalah dan

membutuhkan sebuah kebijakan dari pemerintah dalam penggunaan sarana

2 Andi Hamzah. Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi. Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm.
130.
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pidana. Mengenai masalah dalam kebijakan/politik kriminal dengan

menggunakan sarana pidana tersebut menurut Syamsul Fatoni sebagai

berikut:3 “Ada dua masalah sentral dalam kebijakan/politik kriminal dengan

menggunakan sarana penal (hukum) ialah masalah penentuan 1) Perbuatan

apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan Sanksi apa yang sebaiknya

digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar”.

Berdasarkan pendapat diatas, jelas bahwa upaya pemberantasan tindak

pidana korupsi bukanlah merupakan persoalan yang mudah, kendala

pemberantasan korupsi menurut Aziz Syamsuddin sebagai  berikut:4

Termasuk kendala pemberantasan Tipikor, adalah sebagai berikut:

1) Motif individu untuk masuk sebagai penyelenggara negara atau
pejabat pemerintahan sekadar untuk mendapatkan uang yang
banyak dengan cara singkat dan koruptif.

2) Kontribusi sistem politik yang belum optimal dalam
pemberantasan tipikor, karena keterlibatan infrastruktur politik
dalam sistem yang high cost;

3) Tipikor adalah praktik kejahatan yang dilakukan dengan diam-
diam dan rahasia, sehingga kebanyakan masyarakat tidak
mempunyai pengetahuan yang cukup untuk memerangi dan ikut
serta dalam upaya pemberantasan Tipikor.

4) Praktik Tipikor adalah bentuk paling nyata dari sifat serakah,
karenanya tidak heran jika betapa pun tingginya jabatan dan
kayanya seorang pejabat negara, namun tetap saja melakukan
Tipikor;

Pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana pendapat di atas

membutuhkan penanganan yang sangat luar biasa karena korupsi merupakan

kejahatan yang sangat sistematis dan luar biasa pula.  Bagaimana mungkin

3 Syamsul Fatoni. Pembaharuan Sistem Pemidanaan Perspektif Teoritis dan Prafmatis Untuk
Keadilan, Penerbit Setara Press, Malang, 2015. hlm. 22.
4 Ibid., hlm. 179-180.
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penegakan hukum dapat dilakukan dengan baik, karena tindak pidana korupsi

itu sifatnya diam-diam, jika tidak ada kerjasama penegak hukum dengan

mereka sebagai pelapor sekaligus sebagai pelaku, mustahil pelaku mau

bekerjasama dan mengungkapkan hal yang sebenarnya kepada penegak

hukum, jika tidak ada kepastian jaminan perlindungan hukum terhadap

dirinya maupun keluarganya.

Keterkaitan dengan kepastian jaminan perlindungan hukum terhadap

pelaku/pelapor tindak pidana korupsi harus dilakukan, kendatipun tindak

pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh undang-

undang, dan jika dilanggar maka seseorang akan dikenakan sanksi pidana,

namun peran pelaku sekaligus pelapor yang beritikad baik sangat dibutuhkan

dalam proses peradilan pidana, walaupun pelaku telah melakukan perbuatan

korupsi yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya. Menurut Simons

bahwa:5

Dalam rumusannya straafbaarfeit yaitu Tindakan melanggar hukum

yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja

oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya

dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat

dihukum.

Kemudian Moeljatno berpendapat bahwa :6

“Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan yang
mana disertai sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang

5 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 5-6.
6 Ibid., hlm. 7.
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melanggar aturan tersebut.  Dapat juga dikatakan bahwa perbuatan
pidana adalah perbuatan yang dilarang hukum dan diancam pidana
asal saja dalam hal itu diingat bahwa larangan ditujukan pada
perbuatan (yaitu kejadian atau keadaan yang ditimbulkan oleh
kelakuan orang, sedang ancaman pidananya ditujukan pada orang
yang menimbulkan kejahatan.  Untuk adanya perbuatan pidana harus
ada unsur-unsur; (1) perbuatan (manusia), (2) memenuhi rumusan
dalam undang-undang (syarat formil), (3) bersifat melawan hukum
(syarat materiil). Syarat formil harus ada, karena asas legalitas dalam
Pasal 1 ayat (1) KUHP.”

Berdasarkan pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa tindak pidana

korupsi jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum dan harus

mendapatkan sanksi pidana bagi pelakunya.

Berdasarkan Kamus Umum Bahasa Indonesia korupsi merupakan7

“perbuatan yang buruk seperti penggelapan uang, penerimaan uang sogok,

dan sebagainya”.

Evi Hartanti mengemukakan pendapat sebagai berikut:8

“Secara harfiah dapat ditarik kesimpulan bahwa sesungguhnya istilah
korupsi memiliki arti yang sangat luas .

1. Korupsi; penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau
perusahaan dan sebagainya) untuk kepentingan pribadi dan orang
lain.

2. Korupsi, busuk; rusak; suka memakai barang atau uang yang
dipercayakan kepadanya; dapat disogok (melalui kekuasannya
untuk kepentingan pribadi).”

Menyimak bunyi Pasal 1 angka 1 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang

Komisi Pemberantasan Tipikor yaitu Tindak pidana korupsi adalah tindak

pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang

7 W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia. Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 1976.
8 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, op. cit., hlm. 9.
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Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi.

Mengenai tindak pidana korupsi Sudarto berpendapat:9

Unsur tindak pidana korupsi yaitu:
1) Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau

suatu badan,  Perbuatan memperkaya, artinya berbuat apa saja.
Misalnya mengambil memindah bukukan, menandatangani kontrak
dan sebagainya, sehingga si pembuat bertambah kaya.

2) Perbuatan itu bersifat melawan hukum di sini diartikan secara
formil dan materiil, unsur ini perlu dibuktikan karena tercantum
secara tegas dalam rumusan delik.

3) Perbuatan itu secara langsung atau  tidak langsung, merugikan
keuangan negara dan/atau perekonomian negara, atau perbuatan itu
diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara;

Pemberlakuan pasal untuk pelaku korupsi berlandas pada UU No. 20

Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak  Pidana Korupsi, berdasar pada

Pasal 2 dan Pasal  3 yaitu :

Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa :

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 dipidana
dengan pidana penjara paling sedikit empat tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).

Pasal 3 menyatakan bahwa :

9 Evi Hartanti, Tindak Pidana Korupsi, op. cit,. hlm. 18.
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Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,
kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau
kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara.  Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup
atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20
(dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00
(lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu
milyar rupiah).

Usaha memberantas kejahatan korupsi tersebut diatas, dimana

pelaksanaan penegakan hukum dimulai dari penyelidikan, penyidikan hingga

persidangan tentu membutuhkan kerja keras aparat penegak hukum dalam

upaya pengungkapan kasus untuk mencari kebenaran materiil.  Mencari dan

menemukan  kebenaran materiil bukan merupakan persoalan yang mudah

dilakukan, disamping membutuhkan ketegasan proses hukum juga

membutuhkan kerjasama yang baik diantara sesama penegak hukum maupun

masyarakat, kerjasama dengan tersangka sebagai pelaku, karena tersangkalah

yang mengetahui kejadiannya bukan persoalan gampang, karena resiko yang

akan dihadapi oleh tersangka/pelaku yang sekaligus sebagai pelapor atas

informasi yang ia berikan kepada aparat penegak hukum, apalagi

menyampaikan informasi secara terbuka yang akan melibatkan orang lain

menjadi tersangka pula, misalnya tersangka/pelapor mendapatkan ancaman

keselamatan baik terhadap dirinya maupun terhadap keluarganya baik fisik

maupun psikis.

Menjadi preseden buruk dalam memberantas pelaku korupsi jika

tersangka/pelapor takut mengungkapkan fakta hukum yang sebenarnya, tentu



12

ini menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas

perkara yang sedang ditangani.

Keberanian pelapor sekaligus sebagai pelaku tindak pidana korupsi

harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah terutama menyangkut

kepastian perlindungan orang tersebut sesuai Pasal 10 UU Tipikor

menyatakan bahwa :

(1)“Saksi, korban, saksi pelaku, dan/atau pelapor tidak dapat dituntut
secara hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksian
dan/atau laporan yang akan, sedang atau telah diberikannya,
kecuali kesaksian atau laporan tersebut diberikan tidak dengan
itikad baik.”

(2)Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi
pelaku, dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang
akan, sedang, atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib
ditunda hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian
telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh kekuatan hukum
tetap;

Aturan pada Pasal 10 UU Tipikor mengatur perlindungan pelapor

yang melapor kepada aparat penegak hukum.  Berdasarkan ketentuan Pasal 1

angka 2 yang dimaksud saksi juga pelaku bahwa “tersangka, terdakwa, atau

terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap

suatu tindak pidana dalam kasus yang sama”. Sedangkan Pelapor

berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 4 merupakan orang yang memberikan

laporan, informasi, atau keterangan kepada penegak hukum mengenai tindak

pidana yang akan, sedang, atau telah terjadi.
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Perlindungan hukum terhadap mereka yang melaporkan juga

melakukan korupsi bukan hal mudah dan membutuhkan kerjasama termasuk

dengan pihak pelaku dan sekaligus pelapor.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 UU PSK perlindungan

merupakan “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.”

Merasa terlindungi diperlukan oleh seorang pelapor yang juga sebagai

pelaku sangat diperlukan, mengingat ancaman terhadap dirinya maupun

keluarganya dapat terjadi kapanpun  sesuai aturan Pasal 5 ayat (1) hurup a

UU PSK mengatur bahwa “Saksi dan korban berhak: a. Memperoleh

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

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

telah diberikannya.”

Perlindungan hukum terhadap saksi, korban maupun pelapor

keterkaitannya dengan proses penegakan hukum, tentunya penegakan hukum

yang berkeadilan. Arif Gosita merumuskan tentang arti penegakan hukum

sebagai berikut:10

10 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan, Penerbit Akademika Pressindo, Jakarta, 1993, hlm,
125.



14

“Hukum itu merupakan suatu perwujudan kebijaksanaan penguasa

tertentu, untuk mencapai kepentingan tertentu, pada masa/waktu

tertentu, pada tempat tertentu”.

Menurut Siswanto Sunarso mengemukakan yaitu:11

“Perlindungan saksi dan korban ini merupakan implementasi dari
prinsip negara hukum, yang melindungi hak asasi manusia.  Hal ini
ditegaskan dalam Bab XA UUD 1945 Pasal 28A s.d 28J yang
merupakan pengakuan terhadap perlindungan hak asasi manusia,
yakni setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan
kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan
hukum, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia, orang lain
dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Perlindungan untuk saksi dan korban LPSK mempunyai

tanggungjawab untuk melindungi berdasar UU PSK dimana “LPSK

bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan

pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur

dalam undang-undang ini”.

Mengenai perlindungan tersebut ada dua jenis perlindungan yaitu

perlindungan bagi participant dan non participant whistleblower, menurut

Siswanto Sunarso bahwa:12

“Ada dua jenis perlindungan bagi participant dan non participant
whistleblower, yaitu perlindungan dalam bentuk pengamanan fisik dan
imbalan/insentif (reward) terhadap kerja sama yang dibuktikan oleh
saksi yang juga pelaku dengan penegak hukum dalam membongkar
sebuah kasus.  Bentuk perlindungan tersebut antara lain berupa:
1. Jaminan untuk tidak dijadikan target penuntutan (plea

agreement/immunity from prosecution);

11 Siswanto Sunarso, Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta,
2012. hlm. 211-212.
12 Ibid., hlm. 230.
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2. Kesepahaman/koordinasi antara penuntut dan hakim tentang plea
bargain/transcational leniency;

3. Pemberi informasi akan diproses secara hukum setelah pidana yang
dilaporkannya selesai/tuntas;

4. Tidak dilakukan upaya mencari-cari kesalahan untuk dikenakan
pidana lain sehingga mencegah orang untuk bertindak sebagai
peniup peluit;

5. Ditempatkan dalam tahanan khusus yang terjamin keamanan dan
kenyamanan sebagai reward atas bantuannya untuk proses
penegakan hukum;

6. Pengurangan masa hukuman setelah menjalani masa hukum
tertentu (remisi);

7. Untuk nonparticipant whistleblower perlakuan untuk dirahasiakan
identitas pelapor jaminan keselamatan, dan keamanan serta
perlindungan terhadap tindakan manajemen perusahaan terhadap
pegawai, seperti demosi, pengurangan gaji, atau pemberhentian
dari pekerjaannya.

Selanjutnya, menurut Siswanto Sunarso bahwa:13

“Salah satu fokus penting untuk memerangi kejahatan yang
terorganisir dan praktik korupsi serta mafia hukum, perlindungan
terhadap participant whistleblower atau justice collaborators perlu
menjadi ruang lingkup pengaturan-pengaturan dari revisi UU No. 13
Tahun 2006.  Paling tidak dalam konteks perlindungan terhadap
justice collaborators/participant whistleblower, revisi UU No. 13
Tahun 2006 minimal mencakup:
1. Apakah kita menganut immunity, leniency, atau keduanya sebagai

bentuk reward bagi JC/CW;
2. Apakah prasyarat seorang saksi untuk mendapatkan leniency,

immunity, atau perlindungan lainnya;
3. Prosedur atau proses mendapatkan leniency, immunity, serta

perlindungan lainnya;
4. Bentuk perlindungan lainnya selain leniency dan immunity;
5. Kelembagaan/peran LPSK dan lembaga-lembaga lain terkait.

Jaminan perlindungan terhadap participant whistleblower dalam

tindak pidana korupsi, merupakan masalah serius yang memerlukan perhatian

khusus, karena korban atau pihak yang menderita termasuk pelaku kejahatan

13 Ibid., hlm. 230.
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adalah sebagai anggota masyarakat wajib ikut serta dalam upaya penegakan

hukum, dengan memberikan kesaksian yang benar.

Upaya membongkar kejahatan tindak pidana korupsi yang merupakan

kejahatan terorganisir tidak akan dapat dilakukan dengan baik tanpa bantuan

orang dalam atau pelapor sekaligus juga sebagai pelaku (participant

whistleblower). Begitu sulitnya membongkar kejahatan tindak pidana

korupsi, sehingga perlu adanya peran pemerintah dalam merumuskan

kebijakan.

Menurut Sudarto mengemukakan bahwa :14

1) Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai
dengan keadaan dan situasi pada suatu saat.

2) Kebijakan dari suatu negara melalui badan-badan yang berwenang
untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang
diperkirakan bisa digunakan untuk mengekpresikan apa yang
terkandung dalam masyarakat dan digunakan untuk mencapai apa
yang dicita-citakan.

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak hanya sebuah proses

melakukan penegakan hukum dengan memenjarakan pelaku saja, tetapi perlu

adanya pembaharuan hukum pidana, pembaharuan hukum pidana harus

dilakukan dengan pendekatan kebijakan.

Menurut Barda Nawawi Arief mengemukakan bahwa:15

1) Di lihat dari sudut pendekatan-kebijakan :

a. sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaharuan hukum
pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya untuk

14 Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit Alumni, Bandung, 2007, hlm. 149.
15 Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan

Konsep KUHP Baru, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010. hlm. 29-30.
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mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah
kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan
nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);

b. Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum
pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya
perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan
kejahatan);

c. Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan
hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian dari upaya
memperbarui substansi hukum (legal substance) dalam rangka
lebih mengefektifkan penegakan hukum.

2) Di lihat dari sudut pendekatan nilai :
Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya
melakukan peninjauan dan penilaian kembali “reorientasi dan
reevaluasi” nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural
yang melandasi dan member isi terhadap muatan normatif dan
substantive hukum pidana yang dicita-citakan, bukanlah
pembaruan (reformasi) hukum pidana, apabila orientasi nilai dari
hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya, KUHP Baru) sama
saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan
penjajah (KUHP lama atau WvS).

Bertitik tolak dari uraian diatas, perlu adanya kerjasama antara

penegaka hukum dengan saksi/pelapor maupun pelaku.  Seorang saksi,

korban maupun pelaku tindak pidana korupsi yang beritikad baik bekerjasama

dengan aparat penegak hukum dalam pengungkapan tindak pidana korupsi

wajib mendapatkan kepastian hukum perlindungan dirinya maupun

keluarganya baik fisik maupun psikis atas laporan, informasi dan keterangan

yang sedang atau telah ia berikan kepada aparat penegak hukum dalam upaya

pemberantasan tindak pidana korupsi.

D. SIMPULAN

Berdasarkan uraian hasil dan pembahasan maka dapat disimpulkan

sebagai berikut :
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1. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi tidak akan dapat

dilakukan dengan baik tanpa bantuan, kerjasama orang dalam atau

pelapor sekaligus juga sebagai pelaku (participant whistleblower);

2. Untuk memerangi kejahatan tindak pidana korupsi, salah satu

upaya yang harus dilakukan adalah memberikan perlindungan

hukum baik fisik maupun psikis terhadap participant

whistleblower atau justice collaborators.
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