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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia adalah negara atas dasar hukum dan tidak berdasarkan kekuasaan

belaka, maka dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, Negara Indonesia adalah negara atas

dasar hukum (Rechtsaat). Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang berdiri di atas

hukum yang menjamin keadilan pada warganya. “Negara hukum dalam arti menurut konsepsi

dewasa ini, mempunyai sendi-sendi yang bersifat universal, seperti pengakuan dan perlindungan

terhadap hak asasi manusia. Legalitas dan tindakan negara atau pemerintah dalam arti tindakan

aparatur negara yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan terjaminnya peradilan

yang bebas”. Bagi bangsa Indonesia hak seseorang didalam hukum tercantum didalam Undang-

Undang Dasar 1945, diantaranya dinyatakan dalam pasal 27 ayat (1) yang berbunyi : “Segala

warga negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan peme rintah wajib menjunjung

hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.

Bangsa Indonesia yang sedang giat dalam melaksanakan reformasi

pembangunan, sangat membutuhkan suatu kondisi yang dapat mendukung

terciptanya tujuan pembangunan nasional, yaitu masyarakat yang adil dan

makmur berdasarkan Pancasila. Salah satu kondisi tersebut, adalah adanya

penegakan supremasi hukum yang merupakan sebuah syarat mutlak bagi

kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan pembangunan nasional sesuai

dengan jiwa reformasi. Untuk dapat mewujudkan hal tersebut, maka perlu

ditingkatkan usaha-usaha memelihara ketertiban, keamanan, kedamaian dan

kepastian hukum yang mampu mengayomi masyarakat Indonesia.

Di tengah upaya pembangunan dalam berbagai bidang tersebut, bangsa

Indonesia mengalami krisis akibat tindak pidana korupsi. Tindak pidana korupsi
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merupakan suatu fenomena kejahatan yang menggerogoti dan menghambat

pelaksanaan pembangunan, sehingga penanggulangan dan pemberantasannya

harus benar-benar diprioritaskan.

Korupsi merupakan suatu tindak pidana yang bersifat sistematik dan

merugikan pembangunan secara berkelanjutan, sehingga memerlukan adanya

langkah-langkah pencegahan dan pernberantasan yang bersifat menyeluruh,

sistematis dan berkesinambungan yaitu baik pada tingkat nasional maupun pada

tingkat internasional.1 Strategi penanganan tindak pidana korupsi yang dilakukan

oleh pihak Polri adalah dengan terus berusaha melakukan penegakan hukum

dengan sebaik-baiknya. Salah satu bukti yang patut dicatat di sini adalah

penangkapan David Nusa Widjaya, terpidana delapan tahun penjara dalam kasus

pembobolan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang melarikan diri ke

San Fransisco - Amerika, berhasil ditangkap oleh Tim Pemburu Koruptor. Hasil

perburuan dan penangkapan ini sekaligus sebagai bukti bahwa Polri selama ini

tidak tinggal diam. Langkah-langkah Polri dalam penegakan hukum tidak

dilakukan secara diskriminatif, dan ini dibuktikan dengan memproses sejumalh

oknum polisi di Mabes Polri yang diduga terlibat berkaitan dalam kasus

pembobolan BNI sebanyak Rp 1,7 triliun.2 Selain itu, sejumlah oknum polisi di

Polda Metro Jaya (Sektor Setiabudi) Jakarta juga sedang diproses karena

melakukan penyimpangan dengan menggelapkan barang bukti senilai $100.000

US Dolar dari kasus yang ditanganinya.3

Di  Jawa Tengah Sejumlah penyidik dari Subdit III Tindak Pidana Korupsi Direktorat

1 Harsono. B, Korupsi Indonesia, Bhatara, Jakarta, 1969, hal : 64.
2 Waktu itu, Sejumlah nama aparat kepolisian yang dijadikan tersangka dan ditahan berkaitan dengan

Kasus BNI,
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Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Jawa Tengah, membawa keluar beberapa

bendel berkas dan seperangkat Computer Personal Unit (CPU) dari salah satu ruangan Kantor

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Demak di Jalan Katonsari No 89, Demak,

Senin (25/5/2015). Hal itu dilakukan setelah penyidik Dit Reskrimsus melakukan penggeledahan

dilantai dua, ruang bidang TK/SD, untuk mencari bukti terkait kasus dugaan korupsi dana

pengadaan sarana teknologi ilmu komputer (TIK) untuk SD dan SDLB dengan kerugian sebesar

Rp 1,3 miliar. “Terjadi dugaan penyimpangan dana pengadaan sarana TIK untuk 103 SD dan

SDLB, anggaran dari APBD tahun 2012 dengan pagu sebesar Rp 2,9 miliar,” ujar Kasubdit 3

AKBP Syarif Rahman kepada Beritaekspres.com, ketika dihubungi melalui telepon selulernya,

Selasa (26/5). Dana sebesar itu lanjutnya, digunakan untuk pengadaan alat informasi penunjang

pendidikan di jenjang SD / SDLB, seperti Laptop dan computer yang pengadaannya dilakukan

oleh PT WAP selaku pemenang tender kontrak dengan nilai kontrak Rp 2,23 miliar. Namun

dalam perjalanannya, ternyata spesifikasi komputer maupun laptop lebih rendah dari perjanjian

yang telah disepakati4. “Antara spesifikasi yang diajukan dengan barang yang datang tidak sama.

Barang yang dikirim barang lokal yang berasal dari Demak dan Semarang. Jadi tipenya tidak

sesuai. Barang kan ada hardware dan software, patut diduga software-nya bajakan. Kerugian

sekitar Rp 1,3 miliar,” terang Syarif. Hingga saat ini tambahnya, sejumlah petugas masih

melakukan pemeriksaan dan belum ada yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

“Dari hasil pemeriksaan yang di lakukan dan bukti yang ada, memang ada pelakunya, namun

statusnya belum menjadi tersangka” . Provinsi Jawa Tengah bolehlah dimasukkan

dalam kategori yang paling rawan, karena dalam dua tahun (2002 dan 2004)

termasuk dalam kelompok lima besar sebagai Provinsi yang paling rawan dengan

total kerugian keuangan negara selama lima tahun (2002-2006) sebesar Rp

49.714.320. 592. Dari jumlah keuangan yang dikorupsi tersebut, yang berhasil

diselamatkan hanya sebesar Rp 1.017.902.000. Apabila secara khusus kita

perhatikan perkembangan kasus korupsi di Provinsi ini, akan tampak bahwa rata-

3 Harian Kompas, 13 Januari 2006.
4 http://www.beritaekspres.com/2015/05/26/dugaan-korupsi-pengadaan-tik-dit-reskrimsus-polda-
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rata kasus yang terjadi sebanyak 16 kasus setiap tahun. Di Kebumen, dugaan

tindak pidana korupsi adanya penyimpangan dana atas pembangunan

peningkatan jalan Soka-Klirong Kabupaten Magelang. Dari sumber dana

Bantuan Provinsi Jawa Tengah APBD Perubahan Tahun 2011 sebesar

Rp3.782.000.000,- (tiga milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Investigasi BPKP Perwakilan Jawa Tengah

Nomor LAINV-4059/PW11/5/2013 Tanggal 1 Agustus 2013, yang

mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp699.695.455,00 (enam ratus

sembilan puluh juta enam ratus sembilan puluh ribu empat ratus lima puluh lima

rupiah) dengan cara mengurangi volume Asphalt Treated Base (ATB) dan Hot

Rolled Sheed (HRS) tidak sesuai dengan yang ada dalam perjanjian kontrak pada

peningkatan jalan Soka-Klirong Kabupaten Kebumen, yang diduga dilakukan

oleh Tsk. Moch. Alwanudin Nawawi, ST Dirut. PT. Surya Buana Indah

Kebumen selaku Penyedia barang/jasa bersama-sama dengan H. Dwiyono

Waluyo, ST, MT selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPKom). Sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 2, Subs. Pasal 3, lebih Subs. Pasal 9 UU RI No. 20 Tahun

2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Dalam praktek pelaksanaan untuk pencegahan dan pemberantasan

tindak pidana korupsi yang efisien dan efektif, sangat diperlukan adanya

dukungan dari Manajemen pemerintah yang baik, dan adanya kerja sama

internasional, termasuk pengembalian asset-aset yang berasal dari tindak pidana

korupsi.

Sekalipun penanggulangan tindak pidana korupsi diprioritaskan, namun

jateng... 17/12/20164.05
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diakui bahwa tindak pidana korupsi termasuk jenis perkara yang sulit

penanggulangan maupun pemberantasannya. Hambatan yang paling utama

adalah adanya kekuasaan dari pelakunya yang kebanyakan mempunyai

kedudukan, jabatan dan kewenangan. Selain itu, salah satu faktor penting yang

menyebabkan kasus korupsi menjadi semakin sulit untuk diungkap yaitu adanya

keengganan dari masyarakat untuk melaporkan dan memberikan kesaksian. Hal

ini dilatarbelakangi oleh adanya ketakutan masyarakat, karena apabila ia

melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi, maka akan beresiko pada faktor

keamanan dan ketentraman, untuk tetap dapat hidup tanpa adanya tekanan dari

pihak-pihak tertentu yang merasa telah dirugikan atas laporan yang diberikannya.

Oleh sebab itu, hal penting yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk

menindak lanjuti permasalahan tersebut adalah membentuk suatu ketentuan

tentang mekanisme atau tatacara perlindungan terhadap saksi dan korban,

sehingga diharapkan akan semakin banyak masyarakat yang ikut berpartisipasi

secara aktif untuk memerangi kejahatan korupsi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

hanya mengatur perlindungan terhadap tersangka atau terdakwa, tidak mengatur

tentang keberadaan saksi. Pada tanggal 13 Juni 2006, dikeluarkan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban

ini, diharapkan akan menjadi motivasi bagi masyarakat Indonesia untuk ikut serta

dalam mengungkap kejahatan yang selama ini sering tidak terungkap.5

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK), menyebutkan bahwa “KPK berkewajiban

5 http://www.pemantauperadilan.com /PerlinrWmgmt Terhadap Saksi Divisi Riset MaPPI Universitas
indonesia
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memberikan perlindungan terhadap saksi atau pelapor yang menyampaikan

laporan atau memberikan keterangan mengenai tindak pidana korupsi.

Perlindungan itu,meliputi pemberian jaminan keamanan dengan meminta

bantuan dari pihak kepolisian atau mengganti identitas pelapor atau melakukan

evakuasi termasuk melakukan perlindungan hukum”.

Perlindungan terhadap saksi akan memberikan jaminan untuk

menyampaikan kesaksian yang benar sebagai wujud dari penegakan hukum dan

keadilan. Keberadaan saksi dalam proses pengadilan menempati posisi kunci,

sebagaimana terlihat dalam pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP). Harus diakui bahwa keterangan saksi memberikan pengaruh

yang sangat vital sebagai alat bukti utama dimana mempengaruhi hasil putusan

pengadilan terhadap suatu kasus pidana.

Saksi diharapkan akan dapat menjelaskan mengenai rangkaian kejadian

yang berkaitan dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan dimuka

persidangan. Saksi bersama alat bukti lairmya, merupakan alat bantu bagi hakim

untuk menjatuhkan putusan yang adil dan objektif berdasarkan fakta-fakta hukum

yang dibeberkan dalam persidangan.

Keterangan saksi merupakan faktor penting dalam membuktikan

kebenaran dalam suatu proses persidangan, hal ini tergambar jelas dengan

menempatkan keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti lainnya.

Mengingat kedudukan saksi yang sangat penting dalam proses peradilan, baik

peradilan pidana maupun peradilan yang lain, maka sangat dibutuhkan suatu

perangkat hukum khusus yang mengatur tentang perlindungan terhadap saksi.

Pengalaman empiric yang terjadi di Indonesia, menjelaskan bahwa
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perlindungan saksi dan korban adalah penting, namun faktanya adalah masih

banyaknya saksi yang tidak bersedia untuk menjadi saksi ataupun tidak berani

mengungkapkan kesaksian yang sebenarnya, karena jaminan perlindungan

hukum yang belum memadai.

Intimidasi dan teror merupakan hal yang dominan dialami oleh saksi, baik

itu saksi korban maupun saksi pelapor. Tujuannya sangat jelas, yaitu

mengharapkan saksi tidak mengungkapkan fakta-fakta yang diketahui oleh saksi.

Bentuk intimidasi dan teror ini, lebih pada serangan psikologis saksi sehingga

ketakutan-ketakutan terhadap intimidasi dan teror ini menghantui saksi dalam

memberikan keterangan. Tidak jarang pula, akibat adanya intimidasi dan teror

saksi urung untuk mengungkapkan fakta, bahkan mencabut laporan yang telah ia

berikan.

Dengan demikian, maka jelas bahwa ketersediaan sebuah mekanisme

perlindungan saksi dan korban sangat penting untuk menjamin diperolehnya

kebenaran materiil sekaligus untuk memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak,

termasuk bagi saksi dan korban yang terkait.

Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, penulis mengajukan topik

perlindungan saksi dengan judul : “Implementasi Perlindungan Hukum Terhadap

Saksi Dan Korban Dalam Proses Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka permasalahan dalam penulisan

hukum ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah bentuk dan praktek penerapan perlindungan hukum terhadap

saksi dalam perkara pidana korupsi ?
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2. Apa saja hambatan-hambatan yang muncul dalam penerapan perlindungan

saksi dalam perkara pidana korupsi ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana bentuk dan praktek penerapan perlindungan

hukum terhadap saksi dalam perkara pidana korupsi.

2. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa yang ditemui dalam penerapan

perlindungan saksi dalam perkara pidana korupsi.

D. Batasan Konsep

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, maka penulis

membatasi beberapa pengertian sebagai berikut :

1. Saksi

Orang yang dapat memberi keterangan guna kepentingan

penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan

tentang suatu perkara pidana yang la dengar, la lihat, dan ia alami sendiri.

2. Keterangan Saksi

Salah saktu bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari

saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar, la lihat, dan ia alami

sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

3. Perlindungan

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.
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4. Korupsi

Yang dimaksud dengan korupsi adalah perbuatan yang berkaitan

dengan kepercayaan atau amanah yang dipercaya, perbuatan yang

menguntungkan dirinya scndiri atau orang lain atau korporasi, perbuatan

yang merugikan keuangan atau perekonomian negara dan dilakukan secara

melawan hukurn sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31

Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang

Pernberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan hukum ini

mengangkat judul “Penerapan Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam

Proses Peradilan Pidana Korupsi”.

E. Sistematika Penulisan

Dalam sub bab ini diberikan gambaran yang jelas dan terarah mengenai

penyusunan laporan skripsi. Berikut dikemukakan sistematika dan alur

pembahasan sebagai berikut :

Latar belakang dari permasalahan-permasalahan dalam perlindungan

hukum saksi pelapor terutama tindak pidana korupsi. Selain itu juga berisi

perumusan masalah, tujuan dan batasan konsep serta sistematika penulisan,

disajikan dalam bab I.

Pembahasan tentang pengertian tinjauan umum tentang pengertian

saksi,perlindungan, korupsi, diuraikan dalam bab II.

Uraian mengenai metode penelitian, yang meliputi metode pendekatan

yang digunakan oleh peneliti dalam melakukan penelitian, serta analisanya akan

dibahas dalam bab III.



10

Hasil penelitian berisi uraian tentang bentuk-bentuk perlindungan yang

diberikan pada saksi pelapor dalam tindak pidana korupsi dan peranan aparat

penegak hukum terhadap perlindungan saksi pelapor tindak pidana korupsi

menurut Undang-Undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban, semua dibahas dalam bab IV.

Sebagai penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab-bab

sebelumnya dan berisi saran-saran yang diharapkan dapat menjadi masukan yang

berguna dan bermanfaat bagi instansi terkait, disampaikan dalam bab V.


