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ABSTRAK 

Penerapan Pidana Terhadap Justice Collaborator  Tindak Pidana Narkotika 

(Studi Kasus Putusan MA Nomor : 920k/Pid.Sus/2013) 

RAHMAHWATI SILVIA RIANI 

D1A014270 

FAKULTAS HUKUM UNRAM 

 

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pengaturan terhadap Justice Collaborator  dalam 

penegakan hukum di Indonesia. Untuk mengetahui penerapan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana Narkotika dengan status Justice Collaborator dalam putusan Mahkamah Agung RI 

Nomor: 920K/Pid.Sus/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum 

normatif, pendekan hukum yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan 

konseptual, dan pendekatan kasus. Pengaturan terhadap Justice Collaborator terdapat pada 

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

Perlindungan Saksi, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang 

perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama 

(Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Penerapan pidana terhadap 

pelaku tindak Pidana Narkotika sebagai Justice Collaborator Putusan Mahkamah Agung Nomor: 

920K/Pid.Sus/2013  jauh  lebih ringan bahkan dibawah minimal khusus yaitu pidana penjara 1 

tahun masa percobaan selama 2 (dua) tahun, dengan pertimbangan status terdakwa sebagai 

Justice Collaborator. 

Kata kunci :  Penerapan Pidana, Justice Collaborator  

 

ABSTRACT 

Implementation Of Criminal Against Justice Collaborator Of Narcotics Crime 

(Case Study Of The Supreme Court Verdict No. 920K/Pid. Sus/2013) 

RAHMAHWATI SILVIA RIANI 

D1A014270 

 FACULTY OF LAW UNIVERSITY MATARAM 

 

The aim of this research is to know the rule of justice collaborator in law enforcement in 

Indonesia. To know the application of criminal to perpetrator  of narcotic crime with justice 

collaborator status. In the supreme court verdict No. 920K/Pid. Sus/2013. Research method 

which is used is normatif method and the legal approaches which are used are conceptual 

approach, case study approach, and  statuta approach. The regulation of justice collaborator is 

regulated in the Law Number 13 year 2009 juncto law number 31 year 2014 about the protection 

of witness and victim, the circular of the supreme of court number 4 year 2011 about treatment 

for criminal reporting offenders (whistle blowere) and witnesses of collaborator in certain 

criminal acts. The application of criminal to perpetrators of narcotic criminal as justice 

collaborator the supreme court’s verdict number 920/Pid.Sus/2013 is much lighter even under a 

special minimum of prison sentences 1 year and instruct that the criminal should not be lived, 

unless in the future based on the verdict of the judge, the convicted person commits another 

criminal offense before the expiration of two years with the consideration of defendant”s  status 

as justice collaborator.  

Keyword : Criminal Application, Justice Collaborator. 
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I. PENDAHULUAN 

Usaha penegakan hukum pidana adalah salah satunya dengan 

penanggulangan kejahatan seperti tindak pidana narkotika. Masyarakat Indonesia 

bahkan masyarakat dunia pada umumnya saat ini dihadapkan pada keadaan yang 

sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah 

bermacam-macam narkotika.  

Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap 

narkotika yang  merebak di segala lapisan masyarakat termasuk di kalangan 

generasi muda, hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan 

negara selanjutnya, karena generasi muda adalah penerus cita- cita bangsa dan 

negara pada masa mendatang. 

Hasil survey BNN bekerjasama dengan pusat penelitian UI Tahun 2014 

prevalensi (survei pada kelompok pelajar dan mahasiswa, kelompok pekerja dan 

kelompok rumah tangga) penyalahgunaan narkoba secara umum sebesar 2,18%. 

Berdasarkan hasil survey tersebut telah dilakukan perhitungan prevalensi dimana 

tahun 2016 telah diproyeksikan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara umum 

sebesar 2,21% atau setara dengan 4.173.633 orang dengan rincian kategori adiksi 

coba pakai sebanyak 1.632.636 orang, kategori teratur pakai sebanyak 1.539.360 

orang kategori pecandu suntik sebanyak 70.001 orang dan pecandu non suntik 

sebanyak 931.636 orang.
1
 

Saat ini tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan secara perorangan, 

namun telah melibatkan banyak orang secara berkelompok dan bekerjasama 

membentuk sindikat jaringan terorganisasi yang terencana, rapih dan rahasia 

dengan jaringan yang luas, mobilitas tinggi serta menggunakan modus operandi 

baru. Selain itu, pelaku kejahatan terorganisasi (organized crime) tentunya adalah 

orang yang mempunyai kemampuan untuk mengorganisasikan peran, motif, tugas 

                                                           
1
http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin%20narkoba%202

017.pdf diakses tanggal 09 februari 2018 pukul 8:58 

http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin%20narkoba%202017.pdf
http://www.depkes.go.id/download.php?file=download/pusdatin/infodatin/infodatin%20narkoba%202017.pdf
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serta fungsinya masing-masing baik sebelum kejahatan dilakukan hingga 

melakukan aktivitas penghilangan jejak setelah kejahatan dilakukan sehingga 

menyodorkan banyak tantangan aparat penegak hukum, ciri-ciri:
2
 

1. Sulit mengetahui siapa pelaku utama kejahatannya. 

2. Mereka yang mengetahui kejahatan seperti ini juga terlibat di dalamnya dan 

mendapat keuntungan dari kejahatan itu, sehingga sangat tidak mungkin 

melaporkannya ke aparat yang berwenang. 

3. Kebanyakan pelaku kejahatan menggunakan hubungan antara beberapa 

pelaku kunci dan sifat dasar dari hubungan seperti ini hanya  dapat dibuktikan 

melalui bantuan pelaku yang terlibat dalam hubungan tersebut. 

4. Dalam kebanyakan kasus sangat sulit atau bahkan tidak ada tempat kejadian 

perkara yang pasti atau minim sekali bukti forensik untuk menolong 

mengidentifikasi pelaku 

5. Pelaku merupakan orang yang berkuasa yang dapat menggunakan 

pengaruhnya untuk mencampuri penyidikan,mengintimidasi para saksi atau 

menghalangi saksi bekerja sama dengan aparat penegak hukum. 

 

Karena semakin berkembangnya sindikat tindak pidana Narkotika, maka 

dalam penegakan hukum dibuat suatu terobosan baru, yaitu memaksimalkan 

peran saksi pelaku yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum (justice 

collaborator).  

Hal ini karena peran saksi menjadi sangat menentukan, ia dapat 

memberikan alat bukti penting mengenai siapa yang terlibat, apa peran masing-

masing pelaku, bagaimana kejahatan itu dilakukan dan dimana bukti lainnya bisa 

ditemukan.
3
 

Pengaturan Justice Collaborator dalam penegakan  hukum Indonesia 

terdapat salah satunya pada Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 jo Undang-

undang nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

                                                           
2
Jurnal legislasi Indonesia,2010 “Penegakan hukum dan Peran Program Perlidungan saksi” Jakarta:Cv 

Ami Global Media hal 419 
3
 ibid 
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Selain itu dengan adanya regulasi yang berdasarkan politik hukum pidana 

yang baik yang terpenting adalah bagaimana proses penegakan hukum in 

concreto aparat penegak hukum yaitu polisi di tingkat penyidikan, jaksa di tingkat 

penuntutan dan hakim pejabat peradilan yang menerima, memeriksa dan memutus 

perkara di pengadilan apakah menerapkan hukum pidana dengan mencermati 

kasus posisi yang ada. 

Kasus tindak pidana narkotika yang menjadi studi dalam skripsi ini adalah 

tindak pidana narkotika yang melibatkan Thomas Claudius Ali Junaidi, sejak 

penyidikan hingga persidangan, Thomas Claudius Ali Junaidi memberikan 

keterangan sehingga dapat mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika di 

Maumere. Di persidangan, majelis hakim Pengadilan Negeri Maumere telah 

mempertimbangkan peranan yang diberikan oleh terdakwa Thomas Claudius Ali 

Junaidi, namun dalam putusan hakim tidak memberikan pengurangan hukuman 

yang signifikan sebagai justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana. 

Penetapan status sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) 

diterima oleh terdakwa Thomas Claudius Ali Junaidi melalui putusan Mahkamah 

Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013, yang mana salah satu pertimbangannya 

menyatakan bahwa terdakwa Thomas Claudius Ali Junaidi berperan sebagai 

justice collaborator dalam mengungkap tindak pidana narkotika di Maumere. 

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut: 

1). Bagaimana Pengaturan Justice Collaborator dalam penegakan hukum di 
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Indonesia? 2). Bagaimana Penerapan Pidana terhadap Justice Collaborator tindak 

pidana Narkotika Studi Kasus Putusan MA Nomor : 920K/Pid.Sus/2013? 

Untuk menyelesaikan penelitian ini penyusun menggunakan penilitian 

hukum normatif, atau yang sering disebut dengan penelitian doktrinal. Metode 

pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan undang-

undang, pendekatan konseptual, pendekatan sejarah dan pendekatan kasus. Jenis 

bahan hukum yang digunakan Dalam penyusunan penelitian ini adalah bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier. Sumber bahan 

hukum yang digunakan bersumber dari kepustakaan. Teknik pengumpulan bahan 

yang digunakan adalah dengan “study document”.  Analisis bahan hukum yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan penafsiran-

penafsiran hukum, yaitu penafsiran gramatikal dan penafsiran historis. 
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II. PEMBAHASAN  

 

Pengaturan Hukum Justice Collaborator Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia 

Keberadaan Justice Collaborator dalam hukum Indonesia terdapat dalam 

aturan sebagai berikut: 

a. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB 

Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang  Terorganisasi 

 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan Konvensi PBB 

Menentang Kejahatan Transnasional Terorganisasi yang mengatur tentang 

perlindungan terhadap justice collaborator terdapat pada pasal 24 tentang 

perlindungan saksi: 

Ayat (2): ”Tindakan-tindakan yang digambarkan dalam ayat (1) Pasal ini dapat 

meliputi antara lain, tanpa mengurangi hak-hak terdakwa, termasuk hak 

untuk diproses dengan semestinya: 

(a) Menetapkan prosedur-prosedur bagi perlindungan fisik orang 

tersebut, seperti sejauh diperlukan dan dimungkinkan, menampung 

mereka dan mengizinkan, jika perlu tidak mengungkapkan atau 

pembatasan-pembatasan terhadap pengungkapan informasi yang 

menyangkut identitas dan keberadaan orang tersebut; 

(b) Menyediakan aturan-aturan pembuktian guna memungkinkan 

kesaksian yang diberikan oleh saksi dengan suatu cara yang 

menjamin keamanan saksi tersebut, misalnya memungkinkan 

kesaksian diberikan melalui penggunaan teknologi komunikasi 

seperti saluran video atau cara lain yang memadai. 

   Pada pasal 24 ayat (2) huruf (a) pada konvensi PBB Menentang Tindak 

Pidana Transnasional Yang Terorganisasi dijelaskan mengenai bentuk dari 

perlindungan pada saksi khususnya pada saksi pelaku yang bekerjasama (Justice 

collaborator) yaitu tanpa mengurangi hak-hak terdakwa diproses sebagaimana 

mestinya. Pada pasal 24 ayat (2) huruf b diberikan perlakuan khusus bagi para 
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saksi dalam proses pembuktian di persidangan demi keamanan para saksi dapat 

tidak hadir dalam persidangan untuk memberikan keterangan di depan majelis 

hakim, penuntut umum dan penasihat hukum dan menggunakan video siaran 

langsung dalam memberikan kesaksian. Pasal ini bertentangan dengan pasal 160 

KUHAP berbunyi “saksi dipanggil ke dalam ruang sidang seorang demi seorang 

menurut urutan yang dipandang sebaik-baiknya oleh hakim ketua sidang setelah 

mendengar pendapat penuntut umum terdakwa atau penasihat hukum” pada pasal 

160 KUHAP yang mewajibkan saksi hadir dalam persidangan namun mengingat 

pada asas hukum yaitu “lex specialis derogate legi generalis” undang-undang 

Nomor 5 tahun 2009 tentang pengesahan Konvensi PBB Menentang Kejahatan 

Transnasional Terorganisasi dapat mengesampingkan aturan dalam KUHAP. 

b. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang Nomor 31 

Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

diadakan perubahan yaitu Undang-undang Nomor 31 tahun 2014, perubahan yang 

dilakukan adalah disamping merubah isi pasal yaitu pasal 10 dan menambahkan 

pasal 10A. Pasal 10 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban berbunyi: 

 (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 iktikad baik.” 

(2): “Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap saksi, korban, saksi pelaku 

dan/atau pelapor atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, sedang, atau 
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telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga kasus yang 

ia laporkan atau ia berikan kesaksian telah diputus oleh pengadilan dan 

memperoleh ketentuan hukum lengkap.”
4
 

 Pada pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban dijelaskan bahwa kepada Saksi, Korban, Saksi 

Pelaku (Justice Collaborator) dan/atau pelapor tindak pidana (Whistle Blower) 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 iktikad baik. Memberikan kesaksian tidak dengan 

ikitkad baik yaitu memberikan sumpah palsu, keterangan palsu dan pemufakatan 

jahat.
5
 

 Penjelasan dari ketentuan pasal 10 ayat (2) menimbulkan adanya celah bagi 

pihak yang dilaporkan oleh justice collaborator untuk melaporkan kembali mencari-

cari kesalahan seorang justice collaborator yang merasa dirugikan akibat 

kesaksiannya karena dalam ketentuan tersebut tuntutan hukum tersebut sifatnya 

penundaan bukan pemberhentian. 

Ketentuan Pasal 10 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban: 

(1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus dalam proses 

pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. 

                                                           
4
 Indonesia, undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban, UU No. 31  Tahun 

2014, psl 10, LN No.293 Tahun 2014,TLN No. 5602  
5
 Penjelasan umum pasal 10 Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 
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(2)  Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi 

Pelaku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap 

tindak pidananya; 

b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan  berkas 

tersangka dan terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas 

tindak pidana yang diungkapkannya; dan/atau 

c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung 

dengan terdakwa yang diungkap tindak pidananya. 

(3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: 

a. Keringanan penjatuhan pidana; atau 

b.  Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang 

berstatus narapidana. 

 

Dalam ketentuan pasal 10 A Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban  mengatur tentang perlindungan yang diberikan 

kepada justice collaborator berupa penanganan secara khusus dalam proses 

pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. 

Penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan adalah berupa: 

a. Pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi Pelaku 

dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak 

pidananya. 

b. Pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku dengan  berkas tersangka dan 

terdakwa dalam proses penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang 

diungkapkannya 



ix 
 

c. Memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa berhadapan langsung dengan 

terdakwa yang diungkap tindak pidananya. 

Penghargaan atas kesaksian justice collaborator berupa: 

a. Keringanan pidana 

Keringanan pidana yang dimaksud dalam pasal 10A adalah pidana 

percobaan, pidana bersyarat khusus, atau penjatuhan pidana yang paling 

ringan diantara terdakwa lainnya.
6
 

b. Pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang 

berstatus narapidana. 

Dalam ketentuan ini mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 

2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan 

Pasal 34A ayat (1) huruf a : 

“Pemberian remisi bagi Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana 

terorisme, narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, korupsi, kejahatan 

terhadap keamanan negara, kejahatan hak asasi manusia yang berat, serta kejahatan 

transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi persyaratan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 34 juga harus memenuhi persyaratan bersedia bekerjasama 

dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang 

dilakukannya.”
7
 

Dalam pasal ini menyebutkan untuk kasus seperti tindak pidana korupsi, 

narkotika atau terorisme berhak mendapatkan remisi selain memenuhi syarat pada 

                                                           
6
 Penjelasan umum pasal 10 ayat (3) huruf a  Undang-undang Nomor 31 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 
7
 Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara 

Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 34A ayat ayat (1) huruf a LN No.225 tahun 

2012 TLN No.5359  tahun 2012 
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pasal 34 ayat (2) yaitu berkelakuan baik dan menjalani masa pidana lebih dari 6 

(enam bulan) juga harus berstatus sebagai saksi pelaku yang bekerjasama (Justice 

Collaborator). Pemberian remisi bagi narapidana berstatus Justice Collaborator 

diberikan oleh Menteri Hukum dan HAM setelah melihat dari pertimbangan hakim 

bahwa terpidana berstatus sebagai Justice Collaborator dari salinan Putusan yang 

diserahkan kepada Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS).  Menurut penyusun Remisi 

bagi narapidana Justice Collaborator baru akan didapatkan jika bentuk kerjasama 

yang diberikan oleh aparat penegak hukum sejak berada di peradilan. 

c. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang 

Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku 

yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana 

Tertentu. 

Ketentuan –ketentuan di dalam SEMA yang mengatur tentang Justice 

Collaborator : 

Point 9: “Pedoman untuk menentukan seseorang sebagai Saksi Pelaku yang 

bekerjasama (Justice Collaborator) adalah sebagai berikut: 

a. Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana 

tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui 

kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan 

tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses 

peradilan; 

b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa 

yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti 

yang sangat signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum 

dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, 

mengungakap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih 

besar dan/atau mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana; 
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c. Atas bantuannya tersebut, maka terhadap Saksi Pelaku yang 

bekerjasama sebagaimana dimaksud di atas hakim dalam 

menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan 

hal ini penjatuhan pidana sebagai berikut: 

i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau 

ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di 

antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara 

yang dimaksud 

Dalam pemberian perlakuan khusus dalam bentuk keringanan 

pidana hakim tetap wajib mempertimbangkan rasa keadilan 

masyarakat. 

d. Ketua pengadilan di dalam mendistribusikan perkara  

memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku 

yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh 

memungkinkan; dan 

ii.  Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi 

Pelaku yang bekerjasama 

 

Dalam SEMA point 9 bahwa ada 2 pedoman dapat ditentukannya 

seseorang sebagai Justice Collaborator yaitu: 

a. Seorang pelaku tersebut melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang 

diatur di dalam SEMA yaitu Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana 

Narkotika, Tindak Pidana Terorisme dan Tindak Pidana HAM berat 

lainnya, seseorang tersebut mengakui kejahatan yang dilakukannya 

dan bukan pelaku utama dari tindak pidana yang dimaksud dalam 

SEMA, bukan pelaku utama artinya masih ada lagi seseorang yang 

memiliki peran lebih besar dalam tindak pidana yang diatur dalam 

SEMA dan seseorang tersebut  membantu mengungkap dengan 

memberikan kesaksian dalam proses peradilan, baik itu di tingkat 

penyidikan, penuntutan dan pengadilan. 



xii 
 

b. Jaksa dalam tuntutannya menyatakan bahwa seorang pelaku yang 

melakukan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam SEMA 

telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan 

sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap 

tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungakap pelaku-

pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau 

mengembalikan aset-aset/ hasil suatu tindak pidana. 

Dalam point 9 huruf c dan d menjelaskan tentang penghargaan atas 

bantuan dari seorang pelaku yang bekerjasama (Justice Collaborator) 

yaitu: 

c. Hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat 

mempertimbangkan hal ini penjatuhan pidana sebagai berikut: 

i. menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus, dan/atau 

ii. menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan di 

antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara 

yang dimaksud 

d. Ketua pengadilan di dalam mendistribusikan perkara memperhatikan 

hal-hal sebagai berikut: 

i. Memberikan perkara-perkara terkait yang diungkap Saksi Pelaku 

yang bekerjasama kepada majelis yang sama sejauh 

memungkinkan; dan 

ii. Mendahulukan perkara-perkara lain yang diungkap oleh Saksi 

Pelaku yang bekerjasama, pendahuluan ini bertujuan untuk 

mempercepat proses pemeriksaan terhadap tindak pidana. 

  

Penerapan Pidana Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Narkotika 

(studi putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 920K/Pid.Sus/2013) 

Terdakwa Thomas Claudius Ali Junaidi telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum 
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menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 

tentang Narkotika. Bunyi pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 

2009 tentang Narkotika: 

 “Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, 

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau 

menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan penjara seumur hidup atau 

pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun 

dan pidana denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 ( satu miliar rupiah) dan paling 

banyak Rp.10.000.000.000 (sepuluh miliar rupiah).
8
 

 

Mahkamah Agung mengadili sendiri menjatuhkan pidana jauh  lebih ringan 

bahkan dibawah minimal khusus yaitu pidana penjara 1 tahun dengan masa 

percobaan 2 tahun atau disebut dengan pidana percobaan bersyarat khusus, 

Mahkamah Agung menjatuhkan pidana tersebut dengan pertimbangan bahwa 

terdakwa sebagai Justice Collaborator. 

Mahkamah Agung menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4  

tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan 

Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak 

Pidana Tertentu sebagai dasar dari Penjatuhan Pidana kepada Terdakwa Thomas 

Claudius Ali Junaidi, dimana pada Pengadilan Negeri Maumere dan Pengadilan 

Tinggi Kupang tidak diterapkannya SEMA tersebut. Undang-undang Nomor 35 

Tahun 2009 tentang Narkotika belum secara khusus mengatur dan 

                                                           
8
 Indonesia,undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana Narkotika, UU Nomor .35 

tahun 2009 pasal 114 ayat (1) LN 143 TLN 5062 
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mengakomodasi tentang perlakuan terhadap Justice Collaborator sehingga 

menerapkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4  tahun 2011 tentang 

perlakuan bagi pelapor tindak pidana (Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang 

Bekerjasama (Justice Collaborator) di Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu 

tersebut sudah menjadi tuntutan dan kebutuhan perkembangan hukum dan 

masyarakat dewasa ini  dan Majelis Hakim dapat menyimpangi ketentuan 

dibawah standar minimum dengan menerapkan pada SEMA tersebut. 
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III. PENUTUP 

Kesimpulan 

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dari bab sebelumnya, maka dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut: 1). Pengaturan tententang Justice 

Collaborator terdapat pada Undang-undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang 

Pengesahan Konvensi PBB Menentang Tindak Pidana Transnasional Yang 

Terorganisasi, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 juncto Undang-undang 

Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang 

Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung 

(SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 tentang perlakuan bagi pelapor tindak pidana 

(Whistle Blower) dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama (Justice Collaborator) di 

Dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. 2). Penerapan pidana terhadap pelaku 

tindak Pidana Narkotika sebagai Justice Collaborator Putusan Mahkamah Agung 

Nomor: 920K/Pid.Sus/2013  jauh  lebih ringan bahkan dibawah minimal khusus 

yaitu pidana penjara 1 tahun dan memerintahkan bahwa pidana tersebut tidak 

usah dijalani, kecuali kalau dikemudian hari berdasarkan putusan Hakim 

Terpidana melakukan tindak pidana lain sebelum habis masa percobaan selama 2 

(dua) tahun, dengan pertimbangan status terdakwa sebagai Justice Collaborator. 

Saran 

Dari kesimpulan di atas penyusun menyampaikan saran sebagai berikut: 1). 

Dari banyaknya Peraturan yang mengatur terkait dengan Justice Collaborator dan 
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dalam setiap undang-undang tersebut mengatur beberapa pasal saja, sebaiknya 

dibuatkan unifikasi khusus peraturan terkait dengan justice collaborator. 2). Bagi 

para penegak hukum terutama hakim yang berwenang untuk menjatuhkan pidana 

harus benar-benar memperhatikan dengan penuh kebijaksanaan penerapan pidana 

yang harus diberikan kepada saksi pelaku yang bekerjasama sesuai dengan peran 

sebagai pelaku yang juga menjadi saksi dalam perkara tindak pidana narkotika 

dan tanpa ragu menjatuhkan pidana di bawah standar minimum karena adanya 

alasan yang sifatnya emergensi atau darurat atau untuk suatu tujuan atau 

kegunaan atau kepentingan yang lebih besar yaitu agar para saksi pelaku tidak 

takut dalam memberikan kesaksian, yang dimana kesaksiannya memiliki peran 

besar dalam memberantas tindak pidana narkotika yang mengancam kestabilan 

negara dan meresahkan masyarakat. 
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