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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 Kejahatan senantiasa berkembang sesuai dengan perkembangan peradaban 

manusia mulai dari zaman primitif hingga modern dengan kemampuan untuk 

memasuki suatu negara tanpa batas merupakan faktor yang menyebabkan munculnya 

kejahatan modern saat ini. Selain itu, tidak terlepas juga dengan perkembangan 

teknologi dan informasi yang menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern 

telah menjadi sumber kejahatan baru. Perkembangan kejahatan saat ini yang semakin 

meningkat bersamaan dengan banyaknya angka pengangguran, sistem pendidikan 

yang belum memadai, masyarakat ekonomi rendah, gejolak perpolitikan bangsa, 

sampai pada isu sara sering menimbulkan masalah yang masih belum bisa teratasi. 

 Beberapa kejahatan akhir–akhir ini di sebut–sebut sebagai kejahatan serius 

yang paling sering dilakukan karena meningkatnya angka pelaku dan korban, 

sehingga harus mendapat perhatian yang lebih dari aparat penegak hukum. Kejahatan 

serius tersebut salah satu bentuknya adalah kejahatan terorganisir, karena memiliki 

pelaku yang lebih dari satu orang, dengan motif tertentu dan biasanya memakan 

korban yang banyak atau dampaknya bersifat massive atau meluas. Kejahatan 

terorganisir itu sendiri adalah sebuah fenomena yang jelas dan koheren, selalu 

berubah, kontradiktif dan menyebar. Secara normatif kejahatan jenis ini telah 

dikriminalisasikan, beberapa diantaranya merupakan tindak pidana-tindak pidana 



yang bersifat serius seperti tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak 

pidana narkotika, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, 

maupun tindak pidana lainnya yang terorganisir yang notabene telah menimbulkan 

masalah dan ancaman serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga 

meruntuhkan lembaga serta nilai-nilai demokrasi, etika dan keadilan serta 

membahayakan pembangunan berkelanjutan dan supremasi hukum.
1
  

 Pada dasarnya, tidak sedikit upaya yang telah dilakukan negara dalam hal 

penanggulangan dan pencegahan terhadap kejahatan terorganisir (organized crime). 

Mulai dari penguatan kompetensi aparat penegak hukum (Kepolisian, Kejaksaan, dan 

Pengadilan), pendirian lembaga negara baru yang bersifat khusus (seperti Komisi 

Pemberantasan Korupsi/KPK, Badan Narkotika Nasional/BNN, Badan Nasional 

Penanggulangan dan Pemberantasan Terorisme/BNPPT, Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban/LPSK, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia/ Komnas HAM, dan 

lain-lain), hingga rekonstruksi sistem hukum pidana (pembalikan beban pembuktian, 

legalisasi intersepsi bagi penegak hukum tertentu, penerapan asas retroaktif dan lain-

lain).
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 Dalam upaya menumbuh kembangkan partisipasi publik guna ikut 

mengungkap tindak pidana terorganisir (organized crime), harus diciptakan iklim 

kondusif antara lain dengan cara memberikan perlindungan hukum serta perlakuan 
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khusus kepada setiap orang yang mengetahui, melaporkan dan/atau menemukan suatu 

hal yang dapat membantu aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menangani 

tindak pidana terorganisir (organized crime) tersebut. Perlindungan hukum dan 

perlindungan khusus terhadap masyarakat yang berperan sebagai pelapor, saksi, 

korban ataupun pelaku yang bekerjasama tersebut merupakan salah satu strategi 

utama dalam pengungkapan dan penaganan tindak pidana terorganisir (organized 

crime) secara efektif.
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 Melalui perlindungan hukum kepada setiap orang di hadapan hukum, dan 

sekaligus untuk membantu upaya aparat penegak hukum dalam mengungkap dan 

menyidik kejahatan terorganisir atau tindak pidana lain yang sedang di jalankan, 

sesuai dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang 

No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban bahwa: jaminan 

perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses 

peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara 

bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu tindak pidana, dan bahwa 

untuk mengungkapkan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak 

pidana transnasional yang terorganisir, perlu juga diberikan perlindungan terhadap 

saksi pelaku, pelapor, dan ahli. 

 Ketentuan umum dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 

Perubahan atas Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban memberikan pengertian terkait saksi pelaku yaitu “tersangka, terdakwa, dan 
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terpidana yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak 

pidana dalam kasus yang sama”. Persoalan mengenai saksi pelaku yang bekerja sama, 

belum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dengan 

begitu hanya terdapat dalam beberapa peraturan diluar KUHAP. 

 Untuk melengkapi kebutuhan akan kepastian hukum yang mengatur soal saksi 

pelaku (justice collaborator) selanjutnya di dalam Peraturan Bersama Menteri 

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik 

Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi 

Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Republik 

Indonesia, Tahun 2011 Tentang Perlindungan Bagi Pelapor, Saksi Pelapor, dan Saksi 

Pelaku yang Bekerjasama bahwa; Justice collaborator adalah seorang saksi, yang 

juga merupakan pelaku, namun mau bekerja sama dengan penegak hukum dalam 

rangka membongkar suatu perkara bahkan mengembalikan aset hasil kejahatan 

korupsi apabila aset itu ada pada dirinya. Setelahnya apabila seorang tersangka atau 

terdakwa ditetapkan sebagai justice collaborator, pada Pasal 6 peraturan bersama 

tersebut ditentukan bentuk perlindungan yang akan diberikan kepada seorang saksi 

pelaku sesuai dengan tahap penanganannya (penyidik, penuntut umum dan hakim) 

maka dia berhak untuk memperoleh jaminan-jaminan tertentu untuk yaitu 

perlindungan fisik maupun psikis, perlindungan hukum, penanganan secara khusus, 

serta penghargaan. 

 Mekanisme untuk mendapatkan perlindungan tersebut di atas selanjutnya, di 

atur dalam undang-undang Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Perubahan atas 



Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban telah 

sekaligus memuat terkait syarat untuk mendapatkan perlindungan yaitu pada Pasal 28 

ayat 2 yaitu; Tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam 

kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 

ayat (2); sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh saksi pelaku dalam 

mengungkap suatu tindak pidana; bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana 

yang diungkapkannya; kesediaan mengembalikan asset yang diperoleh dari tindak 

pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam pernyataan tertulis; dan adanya 

ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan terjadinya ancaman, tekanan secara fisik 

maupun psikis terhadap saksi pelaku atau keluarganya jika tindak pidana tersebut 

diungkap menurut keadaan yang sebenarnya.
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 Berhubungan dengan ini pada tahun 2019 di lansir dari indotimur.com 

menurut Satuan Reserse Narkoba (Satnarkoba) Polres Ternate menyebut, pengguna 

narkotika di wilayah hukum Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara (Malut) mengalami 

peningkatan di tahun 2019. Kasat Narkoba Polres Ternate, AKP Herri mengatakan, 

sesuai data yang pengguna narkotika dikalangan milenial di Kota Ternate mengalami 

peningkatan, dimana kasus narkoba yang berhasil diungkap oleh Satnarkoba Polres 

Ternate sebanyak 34 kasus yang sudah resmi jadi Laporan Polisi (LP) selama tahun 

2019. Dari 34 kasus narkoba, lanjut kasat, sudah melebihi target karena jika sesuai 

anggaran Polri untuk Satnarkoba Polres Ternate dengan jumlah kasus yang ditarget 

hanya 24 kasus di tahun 2019, namun telah melebihi target dengan angka presentasi 
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naik hingga 100 persen.
5
 Begitu juga pada tahun 2020 disampaikan oleh Kepala 

Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Maluku Utara (Malut), Brigjen Pol. M. 

Arief Ramdhani, mengatakan angka prevalensi penyalahgunaan narkoba di Malut 

tersebar sebanyak 2.465 jiwa. “Rata-rata berusia 10 tahun hingga 59 tahun, dari 1,2 

juta jiwa penduduk di Malut, dilansir dari Gatra.com, 13 juli 2020.
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 Dengan semakin maraknya angka pertumbuhan tindak pidana narkotika 

sebagai suatu kejahatan terorganisir tersebut, maka prinsip utama seorang pelaku 

tindak pidana narkotika berdasarkan klasifikasi pelakunya yang ditetapkan sebagai 

saksi pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) adalah memberikan keterangan 

yang dapat mengungkap para pelaku kejahatan lainnya yang memiliki peran lebih 

besar dalam kejahatan tersebut. Peran saksi pelaku dalam memberikan keterangan 

tersebut guna mengungkap pelaku yang memiliki peran lebih besar seperti dalam 

klasifikasi pelaku tindak pidana narkotika yaitu pengguna, pengedar lalu kemudian 

produsen. 

 Agar bisa diberikan status sebagai seorang saksi pelaku (justice collaborator) 

diharuskan membongkar atau memberikan informasi yang signifikan guna 

mengungkap kejahatan terorganisir di mana untuk klasifikasi pelaku dalam tindak 

pidana narkotika adalah seorang pengguna yang berstatus sebagai saksi pelaku 

diharuskan mengungkap pelaku kejahatan yang berdasarkan ketentuannya memiliki 

masa hukuman yang lebih berat diatasnya, atau pelaku lainya yang memiliki peran 
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lebih besar dalam menjalankan tindak pidana narkotika dalam hal ini yaitu kurir atau 

pengedar, sedangkan untuk pengedar atau kurir yang berstatus sebagai saksi pelaku 

memberikan informasi untuk mengungkap pelaku kejahatan yang memiliki peran 

lebih besar atau yang merupakan pelaku utama yaitu produsen guna mengungkap 

tindak pidana dimaksud secara efektif. 

 Sejalan dengan itu penerapan perlindungan terhadap pelaku tindak pidana 

dalam penelitian ini adalah penyalah guna narkotika yaitu orang yang menggunakan 

narkotika tanpa hak atau melawan hukum, yang telah diterbitkan surat penetapan 

statusnya sebagai saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) oleh Satuan 

Reserse Narkoba (satnarkoba) Polres Ternate setelah mendapat putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) atau yang telah menjadi narapidana, 

dan menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (lapas) Klas II A Ternate. 

 Prinsip utama saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) adalah 

memberikan keterangan atau informasi untuk dapat mengungkap jaringan pelaku 

tindak pidana lainnya yang sedang beroperasi dalam kejahatan terorganisir. Namun 

perlindungan kepada saksi pelaku yang bekerja sama pun dijalankan harus sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada. perlindungan 

tersebut berupa; perlindungan fisik dan psikis, perlindungan hukum, penanganan 

secara khusus dan penghargaan. 

 Dengan demikian dalam hal menjamin perlindungan kepada seorang saksi 

pelaku yang bekerjasama (justice collaborator) menjadi hal yang urgent untuk 

memberikan rasa aman atas kerjasama yang diberikan, guna mengungkap kejahatan 



terorganisir sehingga lebih efektif khususnya tindak pidana narkotika yang semakin 

marak terjadi. 

 Maka dari itu penulis mengangkat penelitian dengan judul: “Penerapan 

Perlindungan Terhadap Saksi Pelaku (Justice Collaborator) Pada Tindak Pidana 

Narkotika di Ternate.” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis angkat adalah : 

1. Bagaimana penerapan perlindungan terhadap saksi pelaku yang 

bekerja sama (justice collaborator) pada tindak pidana narkotika di 

kota Ternate? 

2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan perlindungan 

terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) di kota 

Ternate? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian yaitu: 

a. Untuk mengetahui penerapan perlindungan terhadap saksi pelaku yang 

bekerja sama (justice collaborator) pada tindak pidana narkotika di kota 

Ternate; 

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan 

perlindungan terhadap saksi pelaku yang bekerja sama (justice 

collaborator) di kota Ternate; 



D. Manfaat Penelitian 

Adapun dari hasil penelitian diatas, diharapkan dapat memberikan manfaat berupa: 

a. Manfaat teoretis 

1.  Memberikan tambahan pengetahuan dan memperluas wawasan dalam 

perkembangan hukum pidana serta menambah perbaikan khususnya 

untuk pengembangan hukum acara pidana, sebagai pedoman 

penegakan hukum pidana; 

2. Menambah pemahaman penulis yang bersesuaian dengan 

perkembangan ilmu pengetahuan dalam lingkup penegakan hukum 

pidana khususnya tentang saksi pelaku yang bekerja sama ( justice 

collaborator). 

b. Manfaat praktis 

1. Dari penelitian ini diharapkan dapat menunjang referensi bahan 

kepustakaan hukum pidana di Fakultas Hukum universitas Khairun, 

Ternate; 

2. Penelitian ini diharapkan memberikan pengetahuan baru terkait peran 

saksi pelaku yang bekerja sama (justice collaborator) dalam upaya 

mengungkap tindak pidana narkotika di kota Ternate, juga dapat 

dijadikan bahan acuan untuk yang ingin melakukan penelitian hukum 

serupa namun dengan kajian yang berbeda. 

 


