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ABSTRAK 

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI 

MAHKOTA DALAM PEMERIKSAAN TINDAK PIDANA KORUPSI 

DWI TANIA WISTA YULIANTARI 

D1A 014 086 

FAKULTAS HUKUM 

UNIVERSITAS MATARAM 

Saksi mahkota (koorn getuide) dalam tindak pidnan korupsi merupakan saksi yang 

berkedudukan sebagai terdakwa, yang terlibat dalam tindak pidana yang sama dengan yang 

lainnya dan tidak dalam satu berkas perkara. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui 

perlindungan hukum terhadap saksi mahkota (koorn getuide) dalam pemeriksaan tindak 

pidana korupsi menurut hukum pidana yang berlaku dan mengetahui pertanggungjawaban 

pidana saksi mahkota (koorn getuide) dalam perkara tindak pidana korupsi. Untuk itu, penulis 

menggunakan penelitian normatif yaitu mengkaji dan menganalisa peraturan perundang-

undangan, pitusan mahkamah agung serta pendapat para ahli yang berkaitan dengan saksi 

mahkota (koorn getuide). Berdasarkan hasil penelitian sebagai seorang saksi mahkota 

diberikan perlindungan penanganan secara khusus dalam proses pemeriksaan serta diberikan 

penghargaan atas kesaksian yang diberikan dan mempertanggungjawabkan perbuatan pidana 

korupsi yang dilakukan karena status terdakwa dalam dirinya yang melakukan tindak pidana 

korupsi. 

Kata Kunci : Saksi Mahkota, Perlindungan Hukum, Pertanggungjawaban Pidana 

 

ABSTRACT 

JURIDICAL REVIEW OF LEGAL PROTECTION TOWARDS CAPITAL DISASTER IN 

CORRUPTION MEASUREMENT CHECKS 

DWI TANIA WISTA YULIANTARI 

D1A 014 086 

FACULTY OF LAW 

UNIVERSITY OF MATARAM 

The coroner's witness (koorn getuide) in a corruption act is a witness who is a defendant, 

who is involved in a crime similar to another and not in a case file. The purpose of this study 

is to know the legal protection against the witness of the crown (koorn getuide) in the 

examination of the criminal act of corruption according to applicable criminal law and to 

know the criminal responsibility of the witness of the crown (koorn getuide) in corruption 

criminal case. To that end, the authors use normative research that is to examine and analyze 

the legislation, pseudo supreme court and the opinion of experts associated with the witness 

of the crown (koorn getuide). Based on the results of research as a crown witness is given 

special handling protection in the examination process and given the award for the testimony 

given and accountable for the criminal act of corruption committed because of the status of 

the defendant in him who committed the criminal act of corruption. 

Keyword: Crown Witness, Legal Protection, Criminal Liability 
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PENDAHULUAN 

Hukum acara pidana yang berupa aturan-aturan tentang tata cara 

penyelenggaraan peradilan pidana itu, disamping menjadi pedoman bagi para penegak 

hukum dalam melaksanakan tugas mereka di bidang peradilan juga merupakan 

petunjuk bagi orang-orang atau pihak pihak yang terlibat didalamnya. Salah satu alat 

bukti yang sah yakni keterangan saksi. Saksi mempunyai kedudukan penting dalam 

peradilan pidana., sekalipun keterangan saksi bukan satu-satunya alat bukti namun 

sekurang-kurangnya disamping pembuktian dengan alat bukti yang lain, masih tetap 

selalu di perlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi. 

Dalam perkembangannya ada saksi yang tidak dikenal dalam KUHAP, namun 

dikenal dalam praktik peradilan pidana yakni Saksi mahkota yang dikenal dengan 

istilah (koorn getuide), pendefinisian atas saksi mahkota yaitu saksi yang juga 

berkedudukan sebagai tersangka atau terdakwa, yang terlibat dalam tindak pidana 

yang sama dengan terdakwa lainnya, namun berkas perkara saksi yang juga terdakwa 

dengan terdakwa yang lainnya itu tidak dalam satu berkas perkara, adanya saksi 

mahkota ini merupakan wujud dari penerapan Pasal 142 KUHAP, yakni penuntutan 

secara terpisah terhadap masing-masing terdakwa, yang salah satu dari terdakwa 

tersebut adalah saksi yang mengetahui secara persis tindak pidana yang telah 

dilakukan. 

Mengenai penggunaan saksi mahkota (koorn getuide) ditentukan dalam 

Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor. 1174/ K/ Pid/ 1994 tanggal 3 Mei 1995 Jo. 

Nomor 1592 K/ Pid/1994 tanggal 3 Mei 1995 menyatakan bahwa pemeriksaan 

terhadap saksi sebaiknya tidak dilakukan karena itu bertentangan dengan hukum acara 

pidana yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusi (HAM). 
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Perbedaan saksi mahkota dengan saksi biasa dapat dilihat definisi para ahli.  

1. Menurut Lilik Mulyadi dalam bukunya Putusan Hakim dalam Hukum Acara 

Pidana (Teori, Praktik, Teknik, Penyusunan dan permasalahannya) pada 

hakikatnya “saksi mahkota” atau kroon getuige adalah saksi yang diambil dari 

salah seorang tersangka/terdakwa dimana kepadanya diberikan suatu 

“mahkota”. Dengan demikian berdasarkan visi praktik, maka dimensi saksi ini 

mempunyai anasir. “Saksi mahkota” adalah seseorang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidik1.  

2. Menurut Loebby Loqman, saksi mahkota adalah kesaksian sesama terdakwa, 

yang biasanya terjadi dalam pristiwa penyertaan. Saksi mahkota dapat di 

definisikan adalah saksi yang berasal dan/atau diambil dari salah seorang ata 

lebih tersangka atau terdakwa lainnya yang sama-sama melakukan perbuatan 

pidana dan dalam hal mana saksi tersebut diberikan mahkota2. 

3. Menurut M. Yahya Harahap, memberikan pengertian bahwa saksi mahkota 

adalah saksi yang juga merupakan terdakwa dalam kasus yang sama 

dipengadilan rekannya yang merupakan sesama terdakwa. Keterangannya 

digunakan sebagai alat bukti kesaksian yang sah secara timbal balik, dimana 

berkas perkara harus dipisah (displit).3  

 

Penggunaan saksi mahkota (koorn getuide) sebagai alat bukti dalam perkara 

pidana dibolehkan karena didasarkan pada alasan kurangnya alat bukti yang diajukan 

khususnya terhadap pekara pidana yang berbentuk bersama-sama dan dengan alasan 

untuk memenuhi rasa keadilan publik. Perbedaan kedudukan dengan saksi biasa yang 

ada di KUHAP keberadaan saksi mahkota menimbulkan banyak permasalahan yang 

menjadi konsekuensi atas keberadaannya yaitu perlindungan bagi saksi mahkota. 

Mengenai saksi mahkota (koorn getuide) dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban
 

yang merupakan ketentuan 

khusus tentang Perlindungan terhadap saksi dan korban. Secara eksplisit mengakui 

keberadaan dari saksi mahkota walaupun tidak menyebutkannya dengan istilah saksi 

mahkota yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 mengatur mengenai 

perlindungan terhadap saksi yang juga berkedudukan sebagai tersangka dalam perkara 

                                                           
1 Feri Irina Rachmani, Penggunaan Saksi Mahkota (kroon getuige) Dalam Pembuktian Tindak 

Pidana Di Persidangan (Studi Kasus Pencurian dengan Kekerasan di Pengailan Negeri Purwokerto), 

Surakarta, 2008, hlm.35 
2 Loebby Loqman, Saksi Mahkota Forum Keadilan Nomor.11, Datacom, Jakarta, 1995, hlm. 2 
3 M. Yahya Harahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali: Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 321  



iii 

 

 

atau kasus yang sama, yaitu dalam dalam Pasal 10 ayat (2) yang lengkapnya berbunyi: 

“Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat dibebaskan 

dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, 

tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim dalam meringankan pidana 

yang akan dijatuhkan”.  

Upaya perlindungan hukum terhadap saksi mahkota (koorn getuide) dalam 

perkara pidana, khususnya tindak pidana korupsi sangat penting untuk mendapat 

perhatian, karena saksi mahkota(koorn getuide) bersedia memberikan keterangan atau 

kesaksian dalam suatu tindak pidana yang melibatkan dirinya dan orang lain dalam 

tindak pidana korupsi sehingga pengungkapan tindak pidana korupsi iu dapat berjalan 

dengan baik demi penegakan hukum. Oleh karena itu sudah selayaknya saksi yang 

demikian diberi penghargaan atas kesaksiannya tersebut.  

Oleh sebab itu berdasarkan uaraian diatas maka penulis dapat menarik dua 

pokok bahasan yaitu: 1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi mahkota 

(koorn getuide) dalam pemeriksaan tindak pidana korupsi menurut hukum pidana yang 

berlaku? 2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana saksi mahkota (koorn getuide) 

dalam perkara tindak pidana korupsi? 

Dari persoalan yang dikaji, maka penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian 

normatif, yang menggunakan metode pendekatan undang-undang dan konseptual, 

dengan menggunakan jenis dan bahan hukum yang bersumber dari bahan kepustakaan. 

Teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara studi dokumen kemudian dianalisis 

dengan menggunakan metode penafsiran. 

 



iv 

 

 

PEMBAHASAN 

Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Mahkota Dalam Pemeriksaan Tindak 

Pidana Korupsi 

1. Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban Jo Undang-Undang 31 

Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi Dan Korban  

Melihat dari Undang-Undang No. 13 tahun 2006 yang telah diubah 

menjadi Undanga-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban sebagai aturan utama dalam pemberian perlindungan hukum 

terhadap saksi dan korban dalam suatu tindak pidana, bahwa tidak 

menyebutkan saksi mahkota (koorn getuide) sebagai subyek pemberian 

perlindungan hukum didalamnya namun status saksi mahkota (koorn getuide) 

dapat dipersamakan dengan status saksi pelaku (justice collaborator) yang 

diatur dalam undang-undang ini yang memperoleh perlindungan hukum 

berupa, Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

berupa: Keringanan penjatuhan pidana; atau Pembebasan bersyarat, remisi 

tambahan, dan hak narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

Perundang-undangan bagi saksi pelaku (justice collaborator) yang berstatus 

narapidana 

2. Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

Dalam pasal 1 angka 26 KUHAP menyatakan : 

“Saksi adalah seseorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar  

sendiri ia lihat sendiri dan ia alami sendiri” 
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3. Pengaturan Perlindungan Saksi Dan Korban Dalam Undang-Undang Hak Asasi 

Manusia (HAM) 

Perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dan saksi dalam 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat menurut peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

adalah sebagai berikut :  

a. Perlindungan korban dan saksi pelanggaran hak asasi manusia tersirat 

dalam beberapa penapsiran pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 39 

Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Secara umum perlindungan 

korban dan saksi dalam undang-undang ini tidak disebutkan secara 

spesifik namun penegasan tentang adanya sebuah perlindungan 

merupakan hak konstitusional yang disebut Hak Asasi. 

b. Perlindungan korban dan saksi menurut Pasal 34 Undang-Undang Nomor 

26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia 

c. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara 

Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran HAM 

Yang Berat menentukan perlindungan yang diperoleh korban dan saksi. 

4. Pengaturan perlindungan saksi dan korban dalam Surat Edaran Kejaksaan Agung 

Republik Indonesia Nomor B-69/E/02/1997 

“....bahwa yurisprudensi yang diikuti selama ini masih mengakui saksi 

mahkota sebagai alat bukti sebagai contoh, misalnya putusan mahkamah 

agung nomor :1986 K/PID/1-989 Tanggal 2 maret 1990 menyatakan bahwa 

jaksa penuntut umum diperbolehkan oleh undang-undang mengajukan teman 

terdakwa yang ikut serta melakukan perbuatan pidana tersebut sebagai saksi di 

persidangan pengadilan negeri, dengan syarat bahwa saksi ini dalam 

kedudukannya sebagai terdkwa , tidak termasuk dalam berkas perkara yang 

dipberikan kesaksian (gesplit)”.4 

 

                                                           
4 Indonesia, surat kejaksaan agung republik indonesia nomor B-69/E/02/1997 
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5. Perbedaan dan persamaan saksi mahkota (koorn getuide) dan saksi pelaku (justice 

collaborator) 

a. Perbedaan Saksi Mahkota (koorn getuide) dengan saksi pelaku (Justice 

Collaborator) 

Perbedaan saksi mahkota (koorn getuide) dengan saksi pelaku (justice 

collaborator) hal mana saksi mahkota terjadi karena inisiatif pemisahan 

perkara (splitsing) yang dilakukan penuntut umum terhadap pelaku yang 

diduga melakukan tindak pidana karena kekurangan saksi dalam proses 

pemidanaan, sehingga salah satu pelaku yang menjadi saksi bagi pelaku 

lainnya dalam perkara yang berbeda, begitu pula sebaliknya saksi pelaku 

(justice collaborator) merupakan kesediaan yang merupakan inisiatif dari 

salah satu pelaku tindak pidana tertentu (yang bukan pelaku utama) untuk 

mengetahui kejahatan dan membantu pengungkapan suatu tindak pidana 

tertentu dengan cara memberikan keterangan sebagai saksi. 

b. Persamaan Saksi Mahkota (koorn getuide) Dengan Saksi Pelaku (Justice 

Collaborator) 

Adanya persamaan konsep dari saksi pelaku (justice collaborator) dan 

saksi mahkota (koorn getuide) yakni ia adalah seorang terdakwa dan adanya 

perlakuan khusus untuk pemisahan berkas perkaranya membuat keberdaan 

istilah saksi mahkota (koorn getuide) dipersamakan dengan saksi pelaku 

(justice collaborator)  sebagaimana LPSK dalam keterangan tertulis pada 

persidangan Uji Materil Di Mahkamah Konstitusi pada tanggal 1 September 

2010, menyebutkan bahwa saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama 

sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat 2 Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban ini secara umum biasa disebut 
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sebagai: Saksi Mahkota (koorn getuide), Saksi Pelaku, Kolaborator Hukum, 

Saksi Negara, “supergrasses” dan Pentiti (dalam bahasa italia yang berarti 

“mereka yang telah tobat”), Pelaku Minor. 

6. Perlindungan Saksi Mahkota (koorn getuide) Dalam Tindak Pidana Korupsi 

Secara yuridis mengenai saksi mahkota (koorn getuide) tidak di diataur 

tetapi dapat di interpretasikan dengan saksi pelaku (justice collaborator), 

maka dari itu dapat di persamakan perlindungannya dengan saksi pelaku 

(justice collaborator) di dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban terdapat dalam pasal 10 A 

Pertanggungjawaban Pidana Saksi Mahkota Dalam Perkara Tindak Pidana 

Korupsi 

1. Pertanggungjawaban pidana 

Pertanggung jawaban pidana merupakan persoalan yang yang sangat 

mutlak dan relatif. Mutlaknya persoalan pertanggungjawaban pidana ini 

dikarenakan di satu sisi pertanggung jawaban pidana merupakan tolok ukur dalam 

pemberian sanksi pidana. 

Perubahan pandangan atau persepsi masyarakat terhadap perbuatan-

perbuatan yang termasuk “private conduct” tidak banyak mengalami 

perkembangan yang pro dan kontra. Pandangan dan persepsi terhadap masalah 

perlindungan atau hak-hak dan hak-hak dan kepentingan golongan ekonomi 

lemah menempati urutan utama dibandingkan dengan masalah perlindungan 

terhadap perbuatan-perbuatan yang menyangkut soal kesusilaan. Dengan 

demikian, persoalan, pertanggungjawaban pidana bukanlah sesuatu yang bersifat 

mutlak dan abadi sepanjang masa, akan tetapi ia bersifat relatif dan inkonsisten. 

Dalam kaitan dengan uraian itu pembahasan mengenai soal pertanggungjawaban 

pidana akan mengacu kepada prinsip-prinsip tersebut.5 

Prof Sudarto menyatakan syarat agar seseorang dimintai pertanggung 

jawaban pidan tersebut ada empat 1. Adanaya suatu tindak pidana. 2. Adanya 

unsur kesalahan. 3. Adanya pembuat yang mampu bertanggung jawab, dan 4. 

Tidak ada alasan pemaaf. Karenanya mestinya untuk membuktikan adanya 

                                                           
5 Hanafi Amrani, Mahrus Ali, Sistem Petanggungjawaban Pidana , PT Raja Grafindo Perseda, 

Yogyakarta, 2015, hlm. 17 
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kesalahan, unsur tadi harus dibuktikan pula. Kesalahan tersebut terdiri dari dua 

jenis yaitu kesengajaan (opzet) dan kelalaian (culpa). 6 

 

Seseorang baru akan dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan 

tersebut, apabila tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan 

pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. 

Dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang 

mampu bertanggung jawab yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

perbuatannya. Tindak pidana jika tidak ada kesalahan adalah merupakan asas 

pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu dalam hal dipidananya seseorang 

yang melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diancamkan, ini tergantung 

dari soal apakah dalam melakukan perbuatan ini dia mempunyai kesalahan.  

2. Pertanggujawaban pidana saksi mahkota (koorn getuide) dalam tindak pidana 

korupsi 

 Dalam beberapa pertimbangan hakim, saksi mahkota (koorn getuide) 

ataupun saksi pelaku (justice collaborator) walaupun tidak lepas dari tuntutan 

pidana korupsi yang didakwakan padanya namun dalam putusannya memberikan 

pertimbangan adanya keringanan penjatuhan pidana terhadapnya. Keringanan 

penjatuhan pidana terhadapnya merupakan implementasi dari pasal 10 A Undang-

Undang No. 31 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2006 Tentang pengesahan United Nations 

Convention Againts Courruption, 2003 yang memberikan penghargaan terhadap 

seseorang yang ikut serta dalam membantu penegak hukum dalam mengungkap 

kasus korupsi. 

                                                           
6 P.A.F. Lamintang, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 

2013, hlm. 188 
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 Namun pada praktiknya untuk saksi mahkota (koorn getuide) walaupun 

pada putusannya tidak termuat adanya pertimbangan hakim mengenai status 

terdakwa yang dijadikan saksi dalam kasus terkawa lainnya untuk meringankan 

penjatuhan pidananya seperti saksi pelaku (justice collaborator), keringanan 

penjatuhan pidana untuk saksi mahkota (koorn getuide) secara umum diberikan 

dengan berpedoman pada Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-001/J.A/04/1995 

Tanggal 27 April 1995 Tentang Pedoman Tuntutan Pidana, serta karena saksi 

mahkota (koorn getuide) telah mengembalikan uang kerugian negara yang 

pertimbangan ini pun digunakan untuk meringankan penjatuhan pidana untuk 

saksi pelaku (justice collaborator).  

 Saksi mahkota (koorn getuide) berdasarkan ketentuan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dapat dikenakan jenis penjatuhan pidana 

terhadapnya karena status terdakwa dalam dirinya yang melakukan tindak pidana 

korupsi dengan diberikan penanganan khusus dalam proses pemeriksaan dan 

diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. saksi mahkota (koorn 

getuide) dapat dimintai pertanggungjwaban dalam perkara tindak pidana korupsi 

yang telah dilakukan. Hal itu tidak menghilangkan pertanggungjawaban pidana 

yang ada padanya karena status barunya yang dijadikan saksi dalam persidangan 

terdakwa lainnya (temannya sendiri) dalam kasus yang sama. Sebagaimana 

seperti kasus LDP denpasar terdakwa Ni Wayan Rusnadi dan Ni Wayan Juliantari 

yang menjadi saksi mahkota sekaligus terdakwa diancam dengan dijatuhkan 

pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp. 50.000.000,- 

(lima puluh juta rupiah). 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

1. Perlindungan hukum terhadap saksi mahkota (koorn getuide) dalam pemeriksaan 

tindak pidana korupsi menurut hukum pidana, dapat di interprestasikan dengan saksi pelaku  

(justice collaborator) seperti: Diberikan penanganan secara khusus dalam proses 

pemeriksaan seperti pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani pidana, pemisahan 

pemberkasan anatara berkas saksi pelaku dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam 

proses penyidikan; Diberikan penghargaan atas kesaksian yang diberikan berupa keringanan 

penjatuhan pidana atau kebebasan bersyarat, remisi tambahan dan hak narapidana lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi saksi pelaku yang berstatus 

narapidana. 2. Saksi mahkota (koorn getuide) dapat dimintai pertanggungjwaban dalam 

tindak pidana korupsi yang telah dilakukan karena sesungguhnya saksi mahkota (koorn 

getuide) adalah pelaku tindak pidana yang menjadi saksi terhadap terdakwa lain dalam kasus 

yang sama.  

Saran 

Perlu dibentuknya atau diadakannya pengaturan terhadap keberadaan saksi mahkota 

(kroon getuide) secara yuridis yang memuat batasan atau kriteria seseorang terdakwa dapat 

dijadikan saksi mahkota (kroon getuide) serta perlindungan hukum terhadap saksi mahkota 

(kroon getuide) atau setidaknya pengaturan undang-undang perlindungan saksi dan korban 

perlu direvisi kembali dengan mengatur keberadaan saksi mahkota serta perlindungan hukum 

terhadap saksi mahkota (kroon getuide) yang banyak membantu juga dalam mengungkapkan 

kasus korupsi yang terjadi. 
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