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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Permasalahan hukum di Indonesia beraneka ragam, baik permasalahan 

tindak pidana maupun perdata. Salah satu contoh masalah tindak pidana yang 

fenomenal adalah korupsi. Korupsi merupakan suatu masalah serius yang telah 

mengancam rusaknya sistem hukum dan menghambat jalannya pemerintahan 

yang bersih dan demokratis di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Permasalahan ini terus berkembang dengan meningkatnya jumlah kasus yang 

terjadi dan kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.  

Korupsi merupakan tindak pidana yang sulit diberantas karena pelaku 

tindak pidana korupsi dikaitkan dengan kedudukan ekonomi dan politik yang 

kuat, sehingga tindak pidana korupsi tergolong sebagai white collar crimes, 

crimes as business, economics crimes, official crime, dan abuse of power1. 

Pelaku tindak pidana korupsi biasanya mempunyai kekuasaan yang digunakan 

sebagai alat untuk melakukan kejahatan yang dapat menguntungkan diri 

sendiri. 

Tindak pidana korupsi yang dapat menguntungkan pribadi pelakunya 

secara tidak langsung menimbulkan dampak lain seperti pendapat Evi Hartanti 

                                                           
1   Nixson, Syafruddin Kalo, Tan Kamello dan Mahmud Mulyadi, 2013, Perlindungan Hukum 

terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi, Universitas Sumatera Utara Law Journal Vol. II - No. 2 Nov-2013, hlm.40, 

diakses dari https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/ 5322/2281. 

 

https://jurnal.usu.ac.id/index.php/law/article/view/%205322/2281
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sebagaimana dikutip oleh Surachmin dalam bukunya yang berjudul “Strategi 

dan Teknik Korupsi Mengetahui Untuk Mencegah” menjelaskan bahwa 

korupsi dapat mengakibatkan dampak negatif seperti berkurangnya 

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, berkurangnya kewibawaan 

pemerintah di hadapan masyarakat, menyusutnya pendapatan negara, 

melemahnya keamanan dan ketahanan negara, perusakan mental pribadi, dan 

hukum tidak lagi dihormati2. 

Mengingat tindak pidana korupsi memberikan dampak negatif dan sulit 

untuk diberantas, maka tindak pidana ini disebut juga sebagai kejahatan luar 

biasa (extra ordinary crimes) karena dapat membahayakan stabilitas dan 

keamanan negara, pembangunan dan ekonomi masyarakat, serta dapat merusak 

nilai-nilai demokratis dan moralitas bangsa karena tindak pidana korupsi dapat 

menjadi suatu kebiasaan yang membudaya di Indonesia.  

Saat ini, kasus korupsi di Indonesia semakin marak terjadi. Hal tersebut 

dibuktikan dengan data yang diperoleh dari Indonesian Corruption Watch 

(ICW) bahwa berdasarkan putusan kasus tindak pidana korupsi dari Pengadilan 

Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung terdapat 1.053 kasus 

korupsi sepanjang tahun 2018. Tingginya jumlah kasus tindak pidana korupsi 

ini menyebabkan kerugian negara mencapai Rp 9.290.000.000.000,-3. Oleh 

sebab itu, peran Pemerintah sangat dibutuhkan untuk meminimalisasi 

                                                           
2  Surachmin dan Suhandi Cahaya, 2011, Strategi dan Teknik Korupsi Mengetahui untuk 

Mencegah, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.85-86. 
3    Kasus Korupsi Tahun 2018, ICW: Kerugian Negara Akibat Korupsi pada 2018 mencapai Rp 

9,29 Triliun, diakses pada 1 Mei 2019, WWW: https://nasional.kompas.com/read/2019 

/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun. 

https://nasional.kompas.com/read/2019%20/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun
https://nasional.kompas.com/read/2019%20/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun
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terjadinya kasus tindak pidana korupsi di Indonesia melalui lembaga khusus 

negara yang dinamakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). 

KPK dalam upaya penanganan dan pemberantasan kasus tindak pidana 

korupsi, sangat membutuhkan alat-alat bukti untuk mengungkap tindak pidana 

korupsi tersebut. Alat-alat bukti tersebut berupa dokumen tertulis, rekaman 

percakapan atau jejak rekening bank yang mencurigakan dapat menjadi alat 

bukti yang sah dalam proses pemeriksaan kasus tindak pidana korupsi. Tidak 

hanya itu, keberadaan dan peranan para saksi sangatlah penting, karena saksi 

dapat menjadi faktor penentu dalam mengungkap tindak pidana korupsi. Para 

saksi akan dimintakan keterangan mengenai kejadian yang sebenarnya terkait 

dengan korupsi yang dilakukannya. Tanpa adanya saksi, tindak pidana korupsi 

akan sulit dibuktikan kebenarannya karena keterangan para saksi dapat 

dijadikan sebagai alat bukti paling utama. 

Para saksi yang dapat memberikan keterangan di dalam proses peradilan 

tidak hanya orang yang merupakan pihak luar atau tidak terlibat kasus tindak 

pidana korupsi, melainkan bisa juga orang yang merupakan salah satu pelaku 

tindak pidana korupsi tersebut. Pelaku tindak pidana korupsi yang ingin 

memberikan keterangan mengenai kasus yang dilakukannya disebut sebagai 

saksi pelaku yang bekerja sama atau yang lebih dikenal dengan justice 

collaborator. 

Fenomena justice collaborator mulai dikenal dari peran Agus Condro 

Prayitno mengungkap kasus traveler cheque pemilihan Deputi Senior 

Gubernur Bank Indonesia, Miranda Swaray Gultom yang melibatkan 31 
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Anggota Komisi IX DPR Periode 1999 sampai dengan 2004. Kasus Mindo 

Rosalina Manulang dan Suktjo Bambang pada tahun 2012 yang menerima 

status justice collaborator sehingga mendapat remisi tambahan dan bebas 

bersyarat.  

Kehadiran justice collaborator dalam kasus tindak pidana korupsi masih 

banyak diperdebatkan baik di kalangan aparat penegak hukum maupun 

masyarakat. Perdebatan tersebut mengenai makna dan fungsi adanya justice 

collaborator dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Saat ini, 

banyak pelaku dari berbagai kasus tindak pidana korupsi ingin menjadi justice 

collaborator. Keinginan tersebut bukan karena adanya aspek moralitas dari 

pelaku untuk memberikan bantuan semata-mata kepada aparat penegak hukum, 

melainkan karena berharap adanya keuntungan-keuntungan yang dapat 

diperoleh atas kerja sama tersebut. Keuntungan-keuntungan yang dapat 

diperoleh seperti keringanan pidana, kekebalan penuntutan, dan perlindungan 

baik secara fisik dan psikis. 

Justice collaborator merupakan pelaku dalam suatu tindak pidana yang 

bersedia bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk membantu 

mengungkap proses terjadinya tindak pidana tersebut. Peranan justice 

collaborator dinilai sangat penting khususnya bagi Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) untuk membantu mengungkap tindak pidana korupsi lebih jauh 

karena mempermudah proses pengumpulan alat bukti dan fakta-fakta demi 

mengungkap suatu tindak pidana korupsi. Justice collaborator dapat dikatakan 

sebagai “orang dalam” yang dapat menyediakan bukti yang penting mengenai 
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siapa yang terlibat, apa peran masing-masing pelaku, bagaimana korupsi itu 

dilakukan, dan di mana bukti lainnya bisa ditemukan. KPK juga menilai justice 

collaborator merupakan upaya alternatif memberantas korupsi, namun KPK 

tetap selektif dalam menetapkan justice collaborator. Dengan menjadi justice 

collaborator, pelaku memiliki tanggung jawab berupa implikasi yuridis untuk 

menjalankan kewajiban-kewajibannya dalam tahap pemeriksaan di pengadilan. 

Pengaturan mengenai justice collaborator terdapat dalam Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistleblower) dan Saksi 

Pelaku Bekerjasama (Justice Collaborator) serta Peraturan Bersama antara 

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung 

Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi 

Pemberantasan Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama. Ketiga peraturan tersebut memberikan persyaratan untuk 

menetapkan pelaku tindak pidana sebagai justice collaborator yaitu: 

1. Bukan sebagai pelaku utama; 

2. Mengakui kejahatan yang dilakukan;  

3. Bersedia mengembalikan aset yang diperoleh; dan  

4. Memberikan keterangan yang signifikan. 
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Di luar syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan tersebut, KPK tetap 

memiliki pertimbangan khusus yang akan dijadikan pedoman untuk 

menetapkan status justice collaborator kepada pelaku tindak pidana korupsi. 

Apabila KPK menilai pelaku telah sesuai dengan klasifikasi sebagai justice 

collaborator, maka Jaksa KPK dalam tuntutannya akan menyatakan bahwa 

pelaku telah bekerja sama dalam mengungkap tindak pidana korupsi. 

KPK di satu sisi sering mengalami kesulitan dalam memperoleh bukti-

bukti dan informasi yang mendukung proses penyelidikan, penyidikan, sampai 

dengan penuntutan terkait kasus tindak pidana korupsi, sehingga tidak menutup 

kemungkinan bagi KPK untuk menjalin kerja sama dengan pelaku tindak 

pidana korupsi. Namun di sisi lain, tidak ada satu pun peraturan yang 

menjelaskan mengenai langkah-langkah mengajukan permohonan justice 

collaborator bagi pelaku tindak pidana korupsi. Hal ini membuat belum 

adanya panduan bagaimana kerja sama antara KPK dan pelaku dapat 

terlaksana. 

Dalam prakteknya, penetapan justice collaborator dari KPK kepada 

pelaku tindak pidana korupsi bukan merupakan keputusan mutlak, melainkan 

keputusan Hakim di pengadilan yang akan menentukan layak atau tidak pelaku 

tersebut ditetapkan sebagai justice collaborator. Berdasarkan beberapa kasus, 

Jaksa KPK menilai ada pelaku tindak pidana korupsi yang telah memenuhi 

syarat untuk menjadi justice collaborator, tetapi ketika di tingkat Pengadilan 

Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), kesaksian pelaku tersebut dinilai oleh Hakim 

tidak layak ditetapkan sebagai justice collaborator. Apabila Hakim Pengadilan 
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Tipikor menilai bahwa justice collaborator tersebut merupakan pelaku utama 

dalam kejahatannya, maka status pelaku tersebut sebagai justice collaborator 

akan dicabut. Dengan kata lain, Jaksa KPK dan Hakim Pengadilan Tipikor 

tidak selalu memiliki pertimbangan dan penilaian yang sama mengenai justice 

collaborator berdasarkan kesaksian pelaku tindak pidana korupsi. 

Perbedaan penilaian tersebut tampak dalam kasus korupsi Solar Home 

System (SHS) di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 

2013 dengan terdakwa Kosasih Abbas yang telah ditetapkan sebagai justice 

collaborator oleh KPK karena sudah kooperatif membantu mengungkap kasus 

korupsi, tetapi Hakim tidak mempertimbangkan status tersebut sehingga 

memutus empat tahun penjara dan denda Rp 150.000.000,-4. Begitu pula dalam 

kasus suap anggota Komisi V DPR pada tahun 2016 dengan terdakwa Abdul 

Khoir selaku Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama yang telah ditetapkan 

status justice collaborator oleh KPK, tetapi Hakim menilai penetapan status 

tersebut tidak tepat sehingga putusan pengadilan meyatakan empat tahun 

penjara dan denda Rp 200.000.000,-5. Keduanya sebagai contoh bahwa 

penetapan status justice collaborator dari KPK tidak mutlak dan Hakim dapat 

menilai berbeda. 

Adapula kasus yang menjerat Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara 

(PTUN) Medan, Amir Fauzi atas penerimaan suap dalam upaya pengaturan 

putusan terkait kasus korupsi Dana Bantuan Sosial (Bansos), Bantuan Daerah 

                                                           
4   KPK: Seharusnya Hakim Apresiasi Kosasih Abbas, diakses pada 1 Mei 2019, WWW: https:// 

www.beritasatu.com/nasional/95659/kpk-seharusnya-hakim-apresiasi-kosasih-abbas. 
5  Meninjau Ulang Justice Collaborator, diakses pada 1 Mei 2019, WWW: https://nasional. 

kompas.com/read/2016/06/24/09343101/meninjau.ulang.justice.collaborator.?page=1. 



8 

 

Bawahan (BDB), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), tunggakan Dana Bagi 

Hasil (BDH) dan penyertaan modal pada sejumlah Badan Usaha Milik Daerah 

(BUMD). Amiz Fauzi dijatuhi hukuman dua tahun penjara dan dinyatakan 

sebagai justice collaborator oleh Hakim, sedangkan tuntutan Jaksa Penuntut 

Umum KPK sebesar empat tahun penjara dan tidak pernah menetapkan justice 

collaborator sebelumnya6. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim memiliki 

penilaian sendiri kepada terdakwa sehingga memberikan hukuman jauh lebih 

ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK.  

Berdasarkan uraian di atas, menimbulkan pokok-pokok permasalahan 

yaitu adanya pertimbangan khusus KPK dalam menetapkan status justice 

collaborator, adanya perbedaan penilaian antara Jaksa KPK dan Hakim 

Pengadilan Tipikor dalam menetapkan status justice collaborator berdasarkan 

kesaksian pelaku tindak pidana korupsi, dan implikasi yuridis atas penetapan 

status justice collaborator bagi pelaku tindak pidana korupsi. Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka mendorong untuk diteliti dengan judul sebagai 

berikut: “PERAN JUSTICE COLLABORATOR DAN IMPLIKASI 

YURIDIS ATAS PENETAPANNYA DALAM PEMERIKSAAN KASUS 

TINDAK PIDANA KORUPSI”. 

                                                           
6  Eksaminasi Terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat Atas Nama Terdakwa Amir Fauzi (Putusan Nomor: 

127/PID.SUS/TPK/2015/PN.JKT.PST), diakses pada 1 Mei 2019, WWW: 

https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/eksaminasi-terhadap-putusan-pengadilan-tindak-

pidana-korupsi-pada-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-atas-nama-terdakwa-amir-fauzi-putusan-

nomor-127-pid-sus-tpk-2015-pn-jkt-pst. 

https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/eksaminasi-terhadap-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-atas-nama-terdakwa-amir-fauzi-putusan-nomor-127-pid-sus-tpk-2015-pn-jkt-pst
https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/eksaminasi-terhadap-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-atas-nama-terdakwa-amir-fauzi-putusan-nomor-127-pid-sus-tpk-2015-pn-jkt-pst
https://acch.kpk.go.id/id/artikel/riset-publik/eksaminasi-terhadap-putusan-pengadilan-tindak-pidana-korupsi-pada-pengadilan-negeri-jakarta-pusat-atas-nama-terdakwa-amir-fauzi-putusan-nomor-127-pid-sus-tpk-2015-pn-jkt-pst
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana langkah-langkah pengajuan permohonan status justice 

collaborator bagi pelaku tindak pidana korupsi? 

2. Mengapa Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Hakim 

Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat memiliki penilaian berbeda dalam 

menetapkan status justice collaborator? 

3. Bagaimana implikasi yuridis atas penetapan status justice collaborator?  

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah yang telah dipaparkan di atas, maka 

penelitian ini bertujuan sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui langkah-langkah pengajuan permohonan status justice 

collaborator bagi pelaku tindak pidana korupsi; 

2. Untuk mengetahui perbedaan penilaian antara Jaksa Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam 

menetapkan status justice collaborator; dan 

3. Untuk mengetahui implikasi yuridis atas penetapan status justice 

collaborator. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari 

segi teoritis maupun dari segi praktis, yaitu: 

1. Secara Teoritis, diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah khasanah 

atau literatur ilmu pengetahuan bagi khalayak umum dalam bidang ilmu 

hukum khususnya hukum pidana dan acara pidana mengenai langkah-

langkah pengajuan permohonan status justice collaborator dan implikasi 

yuridis atas penetapan status justice collaborator. 

2. Secara Praktis: 

a. Diharapkan agar seluruh lapisan masyarakat mendukung adanya 

keberadaan justice collaborator untuk membantu Komisi 

Pemberantasan Korupsi mengungkap tindak pidana korupsi. 

b. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi seluruh praktisi 

hukum agar dapat mengetahui langkah-langkah pengajuan permohonan 

status justice collaborator dan implikasi yuridis atas penetapan status 

justice collaborator. 

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode 

pendekatan yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang 

bersifat deskriptif dengan menekankan pada proses pemahaman peneliti atas 

perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang 
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kompleks dan holistik7. Metode kualitatif tidak menggunakan angka statistik 

atau matematis sebagai dasar analisis. Landasan analisis pemahaman 

dimanfaatkan sebagai fokus penelitian sesuai dengan penekanan pada 

pemahaman isi peraturan perundang-undangan dan melihat pada 

implementasi di lapangan mengenai langkah-langkah pengajuan 

permohonan status justice collaborator dan implikasi yuridis atas penetapan 

status justice collaborator. 

2. Spesifikasi Penelitian 

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis, yaitu 

penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, 

sistematis dan menyeluruh mengenai langkah-langkah pengajuan 

permohonan status justice collaborator dan implikasi yuridis atas penetapan 

status justice collaborator. Hasil penggambaran ini akan dianalisis dengan 

menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

3. Objek Penelitian 

Objek dalam penelitian ini adalah segala informasi yang berkaitan 

mengenai langkah-langkah pengajuan permohonan status justice 

collaborator dan penilaian dalam menetapkan status justice collaborator, 

dan implikasi yuridis atas penetapan status justice collaborator.  

Elemen penelitian disini yaitu: 

a. Kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor 59/PID.B/TPK/2012/ 

PN.Jkt.Pst; 

                                                           
7   Petrus Soerjowinoto dkk, 2014, Metode Penulisan Karya Hukum, Semarang: Fakultas Hukum 

Unika Soegijapranata, hlm.8. 
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b. Kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor 127/PID.Sus/TPK/2015/ 

PN.Jkt.Pst; 

c. Kasus Tindak Pidana Korupsi Nomor 32/PID.Sus/TPK/2016/ 

PN.Jkt.Pst; 

d. 1 (satu) orang Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK) bernama Jualiandri Tigor Simandjuntak, S.H.; 

e. 1 (satu) orang Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

bernama Irman Yudiandri S.H.; 

f. 2 (dua) orang Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) 

Jakarta Pusat bernama Sigit Herman Binaji, S.H., M.H. dan Anwar, 

S.H., M.H. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Adapun teknik pengumpulan data 

digunakan adalah sebagai berikut: 

a. Studi Pustaka 

Studi Pustaka adalah metode yang digunakan dalam pengumpulan 

data yang dilakukan secara kepustakaan dan mempelajari peraturan-

peraturan yang berhubungan dengan persyaratan menjadi justice 

collaborator dan penilaian Jaksa KPK dan Hakim Pengadilan Tipikor 

Jakarta Pusat dalam menetapkan status justice collaborator. Terdapat dua 

sumber yang bisa didapat dalam studi pustaka ini yaitu: 

1) Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan 

yang terdiri dari: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana; 

b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; 
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c) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi; 

d) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan 

Tindak Pidana Korupsi 

e) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi Dan Korban; 

f) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi Dan Korban; 

g) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 

tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Wishtleblower) dan 

Saksi Pelaku Bekerjasama (Justice Collaborator) Di Dalam Tindak 

Pidana Tertentu; 

h) Peraturan Bersama antara Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 

Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala 

Kepolisian Negara Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan 

Korupsi, Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik 

Indonesia tentang Perlindungan Terhadap Saksi Pelapor, Pelapor, 

dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama. 

2) Bahan hukum sekunder, yaitu data yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer yaitu buku-buku, karya sarjana, 

pendapat para ahli, hasil penelitian hukum, jurnal hukum, website dan 

dokumen lainnya yang berhubungan dengan langkah-langkah 

pengajuan permohonan status justice collaborator, penilaian dalam 

menetapkan status justice collaborator, dan implikasi yuridis atas 

penetapan status justice collaborator. 

b. Wawancara 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang diperoleh dari 

hasil tanya jawab dengan narasumber yang berasal dari 1 (satu) orang 

Staf Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 1 (satu) orang 
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Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan 2 (dua) orang Hakim 

Adhoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat. 

5. Teknik Pengolahan dan Penyajian Data 

Teknik pengolahan data yang dilakukan adalah dengan memilah data 

yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara. Data-data yang 

terkumpul akan dikelompokkan untuk dianalisis. Data yang relevan untuk 

menjawab perumusan masalah akan digunakan dan data yang tidak relevan 

akan diabaikan. Setelah itu data akan disusun secara sistematis dan disajikan 

dalam bentuk uraian sebagai hasil penelitian berbentuk skripsi. 

6. Metode Analisis Data 

Penelitian ini menggunakan analisis data berupa kualitatif sesuai 

dengan metode pendekatan yang digunakan. Analisa data kualitatif 

merupakan analisis data tidak berupa angka dan tidak mengadakan 

pengukuran. Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan akan dianalisis 

terhadap berbagai teori, pendapat para ahli, dan peraturan perundang-

undangan mengenai peran justice collaborator dan implikasi yuridis atas 

penetapan sebagai justice collaborator. 

F. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini akan disusun secara sistematis ke dalam empat bab 

agar dapat mempermudah pemahaman dalam hal membaca. Dalam empat bab 

tersebut, akan disajikan dalam bentuk sub bab agar menjadi mudah dipahami. 

Berikut sistematika penulisan skirpsi: 
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BAB I yaitu pendahuluan yang didalamnya meliputi latar belakang, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode 

penelitian yang terdiri dari metode pendekatan, spesifikasi penelitian, objek 

penelitian, teknik pengumpulan data, metode analisa data dan penyajian data, 

dan sistematika penulisan. 

BAB II yaitu telaah pustaka yang didalamnya meliputi tinjauan umum 

mengenai beberapa hal yang mendukung penelitian antara lain pengertian 

peran, pengertian justice collaborator, pengaturan justice collaborator, 

perlindungan, penanganan secara khusus, dan penghargaan terhadap justice 

collaborator, pengertian implikasi yuridis atas penetapannya, pengertian dan 

unsur-unsur tindak pidana, pengertian korupsi, kewajiban setiap warga negara 

terhadap tindak pidana korupsi, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, 

dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. 

BAB III yaitu hasil penelitian dan pembahasan yang didalamnya meliputi 

pemaparan hasil penelitian berupa data dan informasi yang diperoleh dengan 

metode wawancara bersama satu orang Staf Biro Hukum Komisi 

Pemberantasan Korupsi (KPK), satu orang Jaksa Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan dua orang Hakim Adhoc Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, 

dan pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah dalam skripsi ini 

yaitu langkah-langkah pengajuan permohonan status justice collaborator, 

alasan adanya perbedaan penilaian antara Jaksa Komisi Pemberantasan 

Korupsi (KPK) dan Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dalam 
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menetapkan status justice collaborator, dan implikasi yuridis atas penetapan 

status justice collaborator. 

BAB IV yaitu penutup yang didalamnya meliputi kesimpulan dari 

seluruh hasil penelitian untuk menjawab rumusan masalah yang telah disatukan 

untuk menunjukkan bahwa penelitian ini relevan dan saran yang dapat 

ditujukkan kepada intitusi pemerintah, institusi pendidikan, dan karya ilmiah 

lainnya. 


