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LAMPIRAN I 

Proses Pengajuan Permohonan Justice Collaborator 

Sebelum Putusan Pengadilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019 
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LAMPIRAN II 

Proses Pengajuan Permohonan Justice Collaborator 

Setelah Putusan Pengadilan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Diolah oleh Penulis, 2019
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LAMPIRAN III 

 

Daftar Pertanyaan Kepada Jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 

1. Aturan hukum mengenai justice collaborator yang saya ketahui ada tiga yaitu 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, SEMA Nomor 4 

Tahun 2011, dan Peraturan Bersama, apakah KPK menilai ketiga aturan 

hukum tersebut sudah jelas untuk dijadikan pedoman dalam menangani kasus 

justice collaborator? 

2. Dalam tiga aturan tersebut telah memberikan syarat-syarat untuk menjadi 

justice collaborator, apakah KPK memiliki pertimbangan khusus menetapkan 

justice collaborator di luar syarat-syarat yang telah ditetapkan? 

3. Bagaimana pandangan KPK terhadap adanya justice collaborator sebagai 

pelaku yang bekerja sama untuk membantu aparat penegak hukum 

mengungkap kasus tindak pidana korupsi? 

4. Kapan pelaku tindak pidana korupsi dapat mengajukan permohonan status 

justice collaborator? Apakah harus pada tahap pemeriksaan di KPK atau bisa 

pada tahap pemeriksaan di pengadilan? 

5. Apa saja langkah-langkah pengajuan permohonan justice collaborator? Dan 

apakah para pelaku tindak pidana korupsi sudah mengetahui langkah-langkah 

tersebut? 

6. Berapa lama bagi KPK untuk memproses permohonan justice collaborator? 

7. Seberapa penting peran justice collaborator bagi KPK dalam membantu 

mengungkap kasus tindak pidana korupsi? 

8. Apakah KPK membutuhkan justice collaborator dalam setiap mengungkap 

kasus tindak pidana korupsi? 

9. Apakah status justice collaborator diberikan hanya berdasarkan permohonan 

dari pelaku? Atau KPK bisa menawarkan pelaku menjadi justice 

collaborator? 

10. Dalam bentuk apakah pelaku tindak pidana korupsi yang telah memenuhi 

persyaratan menjadi justice collaborator dinyatakan oleh KPK? 
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11. Apa saja keuntungan menjadi justice collaborator sehingga saat ini banyak 

pelaku tindak pidana korupsi yang mengajukan diri sebagai justice 

collaborator? 

12. Bagaimana implikasi yuridis atas penetapan status justice collaborator bagi 

pelaku tindak pidana korupsi dalam tahap pemeriksaan di pengadilan? 

13. Seberapa besar pengaruh status justice collaborator yang ditetapkan KPK 

kepada pelaku tindak pidana korupsi terhadap putusan Hakim Pengadilan 

Tipikor? 

14. Berdasarkan beberapa kasus yang ada, mengapa status justice collaborator 

yang telah ditetapkan KPK dinilai berbeda oleh Hakim Pengadilan Tipikor 

sehingga Hakim memberikan putusan lebih berat daripada tuntutan Jaksa 

KPK? 

15. Ketika Hakim Pengadilan Tipikor memberikan hukuman lebih berat pelaku 

dengan status justice collaborator, bagaimana KPK memperjuangkan status 

dan hak pelaku tersebut? 

16. Bagaimana pelaku yang telah menjadi justice collaborator saat ini, kemudian 

beberapa tahun kedepan melakukan korupsi dan mengajukan permohonan 

justice collaborator lagi? 

17. Apakah KPK pernah menerima perlakuan buruk atau ancaman oleh pelaku 

tindak pidana korupsi yang mengajukan permohonan menjadi justice 

collaborator namun ditolak oleh KPK? 
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LAMPIRAN IV 

 

Daftar Pertanyaan Kepada Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat 

1. Aturan hukum mengenai justice collaborator yang saya ketahui ada tiga yaitu 

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014, SEMA Nomor 4 

Tahun 2011, dan Peraturan Bersama, apakah Hakim menilai ketiga aturan 

hukum tersebut sudah jelas untuk dijadikan pedoman dalam menangani kasus 

justice collaborator? 

2. Dalam tiga aturan tersebut telah memberikan syarat-syarat untuk menjadi 

justice collaborator, apakah Hakim memiliki pertimbangan lain khusus 

menetapkan justice collaborator di luar syarat-syarat yang telah ditetapkan? 

3. Bagaimana pandangan Hakim terhadap adanya justice collaborator sebagai 

pelaku yang bekerja sama untuk membantu aparat penegak hukum 

mengungkap kasus tindak pidana korupsi? 

4. Kapan pelaku tindak pidana korupsi dapat mengajukan permohonan status 

justice collaborator? Apakah harus pada tahap pemeriksaan di KPK atau bisa 

pada tahap pemeriksaan di pengadilan? 

5. Apa saja langkah-langkah pengajuan permohonan justice collaborator? Dan 

apakah para pelaku tindak pidana korupsi sudah mengetahui langkah-langkah 

tersebut? 

6. Menurut Hakim, seberapa penting peran justice collaborator dalam 

membantu mengungkap kasus tindak pidana korupsi? 

7. Menurut Hakim, apakah justice collaborator selalu dibutuhkan dalam setiap 

mengungkap kasus tindak pidana korupsi? 

8. Bagaimana implikasi yuridis atas penetapan status justice collaborator bagi 

pelaku tindak pidana korupsi dalam tahap pemeriksaan di pengadilan? 

9. Menurut Hakim, apa saja keuntungan menjadi justice collaborator sehingga 

saat ini banyak pelaku tindak pidana korupsi yang mengajukan diri sebagai 

justice collaborator? 
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10. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan dan penilaian Hakim dalam 

memberikan putusan kepada pelaku tindak pidana korupsi yang berperan 

sebagai justice collaborator? 

11. Berdasarkan beberapa kasus yang ada, mengapa Hakim memiliki penilaian 

berbeda sehingga tidak mengabulkan status justice collaborator bagi pelaku 

tindak pidana korupsi yang sebelumnya telah ditetapkan oleh KPK? 

12. Seberapa besar pengaruh status justice collaborator dalam hal Hakim 

menentukan pidana penjara? Apakah cenderung sama, lebih ringan, atau lebih 

berat dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum? 

13. Bagaimana pelaku yang telah menjadi justice collaborator saat ini, kemudian 

beberapa tahun kedepan melakukan korupsi dan mengajukan permohonan 

justice collaborator lagi? 
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