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II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Tindak Pidana Korupsi 

1. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur Unsur Tindak Pidana 

Istilah tindak pidana berasal dari istilah dalam hukum pidana Belanda yaitu 

Strafbaar Feit yang berarti suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan 

hukuman pidana. Atau perbuatan yang dilakukan setiap orang atau subjek hukum 

yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan 

perundang-undangan.
11

 

Menurut pandangan Monisme dalam pendekatan terhadap tindak pidana terdapat 

empat rumusan yakni “dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, 

yang pelakunya dapat dikenakan hukuman, asal dilakukan oleh seorang yang 

karena itu dapat disalahkan, dan dilakukan oleh seorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan atas tindakannya”
12

. Penganut pandangan ini adalah JE 

Jonkers, Wirjono Prodjodikoro, Simons, Van Schravendijk. Sedangkan menurut 
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pandangan Dualisme menurut Pompe merumuskan bahwa suatu Strafbaar feit itu 

sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu “tindakan yang menurut sesuatu 

rumusan undang-undang telah dinyatakan sebagai tindakan yang dapat dihukum”  

dan menurut Vos merumuskan bahwa Strafbaar feit adalah “suatu kelakuan 

manusia yang diancam pidana oleh peraturan perundangan-undangan, melawan 

hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan”.
13

 Unsur-unsur 

tindak pidana dapat dibedakan setidak-tidaknya dari dua sudut pandang, yakni 

dari sudut teoritis dan dari sudut undang-undang. Teoritis artinya berdasarkan 

pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, 

sudut undang-undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan 

menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan 

yang ada dan berlaku. 

Rumusan tindak pidana yang disusun oleh para ahli hukum, baik penganut paham 

dualisme maupun paham monisme. Unsur-unsur yang ada dalam tindak pidana 

adalah melihat bagaimana bunyi rumusan yang dibuatnya. Contoh batasan 

rumusan tentang unsur tindak pidana menurut moeljatno (paham dualisme) adalah 

perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman pidana (bagi yang 

melanggar larangan). Menurut Jonkers (penganut paham monisme) dapat dirinci 

unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan (orang yang), melawan hukum (yang 
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berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang dapat), dan 

dipertanggungjawabkan. 

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang 

masuk dalam kelompok kejahatan, dan Buku III memuat pelanggaran. Dari 

rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 

11 (Sebelas) unsur tindak pidana, yaitu: unsur tingkah laku, melawan hukum, 

kesalahan, akibat konstitutif, keadaan yang menyertai, syarat tambahan untuk 

dapatnya dituntut pidana, syarat tambahan untuk memperberat pidana, objek 

hukum tindak pidana, kualitas subjek hukum tindak pidana dan unsur syarat 

tambahan untuk tindak pidana.  

a. Unsur Tingkah Laku adalah suatu bentuk tingkah laku yang untuk 

mewujudkannya atau melakukannya diperlukan wujud gerakan atau gerakan-

gerakan tubuh atau bagian atau tingkah laku membiarkan suatu bentuk tingkah 

laku yang tidak melakukan aktivitas tertentu tubuh contoh (Pasal 362 KUHP) 

atau bagian tubuh, yang seharusnya seseorang itu dalam keadaan-keadaan 

tertentu melakukan perbuatan aktif dan dengan tidak berbuat demikian, 

seseorang itu disalahkan karena tidak melaksanakan kewajiban hukumnya 

contoh perbuatan tidak memberikan pertolongan (Pasal 531 KUHP). 

b. Unsur Sifat Melawan Hukum merupakan suatu sifat tercelanya atau  larangan 

dari suatu perbuatan, dimana sifat tercela tersebut dapat bersumber pada 

Undang-undang dan dapat bersumber pada masyarakat. 
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c. Unsur Kesalahan adalah unsur mengenai keadaan atau gambaran batin orang 

sebelum atau pada saat memulai perbuatan. Unsur yang menghubungkan 

antara perbuatan dan akibat serta sifat melawan hukum perbuatan dengan Si 

pelaku yang terdiri dari kesalahan dan kelalaian. 

d. Akibat Kontitutif unsur ini terdapat pada tindak pidana materiil (materiel 

delicten) atau tindak pidana di mana akibat menjadi syarat selesainya tindak 

pidana, tindak pidana yang mengandung unsur akibat sebagaimana syarat 

pemberat pidana dan tindak pidana dimana akibat merupakan syarat 

dipidananya pembuat. 

e. Unsur Keadaan Yang Menyertai adalah unsur tindak pidana berupa semua 

keadaan yang ada dan berlaku dalam mana perbuatan dilakukan unsur  

keadaan yang menyertai mengenai cara melakukan perbuatan, dilakukan 

perbuatan, mengenai objek atau subjek tindak pidana, dan mengenai 

tempat/waktu dilakukan tindak pidana. 

f. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dituntut Pidana terdapat pada tindak 

pidana aduan padat dituntut jika ada pengaduan dari yang berhak mengadu. 

g. Unsur Syarat Tambahan untuk Memperberat Pidana bukan merupakan unsur 

pokok tindak pidana yang bersangkutan, artinya tindak pidana tersebut dapat 

terjadi tanpa adanya unsur ini. Misalnya pada penganiayaan berat (Pasal 354 

KUHP), kejahatan ini dapat terjadi (ayat 1) walaupun akibat luka berat tidak 
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terjadi (ayat 2). Luka berat hanyalah sekadar syarat saja untuk dapat 

diperberatnya pidana. 

h. Unsur Syarat Tambahan untuk Dapatnya Dipidana adalah unsur-unsur 

keadaan-keadaan tertentu yang timbul setelah perbuatan dilakukan, yang 

menentukan untuk dapat dipidananya perbuatan. 

i. Unsur Objek Hukum Tindak Pidana adalah unsur kepentingan hukum 

(Rechtsbelang) yang harus dilindungi dan dipertahankan oleh rumusan tindak 

pidana. 

j. Unsur Kualitas Subjek Hukum Tindak Pidana dibentuknya rumusan tindak 

pidana pada umumnya ditujukan pada setiap orang, dibuat untuk diberlakukan 

pada semua orang. Rumusan tindak pidana seperti ini dimulai dengan kata 

“barang siapa” atau pada tindak pidana khusus merumuskan “setiap orang” 

k. Unsur Syarat Tambahan Memperingan Pidana unsur ini diletakkan pada 

rumusan suatu tindak pidana tertentu yang sebelumnya telah dirumuskan, ada 

unsur tambahan untuk memperingan pidana bersifat objektif misalnya terletak 

pada nilai atau harga objek kejahatan secara ekonomis dan bersifat subjektif 

artinya faktor yang meringankan itu terletak pada sikap batin si pembuatnya, 

apabila tindak pidan dilakukan karena ketidaksengajaan atau culpa. 
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2. Pengertian Tindak pidana Korupsi 

Gorte Winkler Prins dalam kamus hukum ensiklopedia menyebutkan bahwa 

meskipun kata Corruption itu luas sekali artinya namun sering kali corruption 

dipersamakan artinya dengan penyuapan.
14

 

Arti harfiah dari kata korupsi adalah sesuatu yang busuk jahat dan merusak. Jika 

membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan semacam itu 

karena korupsi menyangkut segi-segi moral sifat dan keadaan yang busuk jabatan 

dalam instansi atau aparatur pemerintah penyelewengan kekuasaan dalam jabatan 

karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau 

golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatannya.
15

 Dalam kamus 

hukum, mengemukakan, bahwa yang dimaksud Curruptie adalah korupsi; 

perbuatan curang; tindak pidana yang merugikan keuangan negara. 

H. Baharuddin lopa mengemukakan: “ Tindak pidana korupsi adalah suatu tindak 

pidana yang dengan penyuapan manipulasi dan perbuatan-perbuatan melawan 

hukum yang merugikan atau dapat merugikan keuangan negara atau 
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perekonomian negara, merugikan kesejahteraan atau kepentingan rakyat/umum.
16

 

Perbuatan yang merugikan keuangan atau perekonomian negara adalah korupsi 

dibidang materil, sedangkan korupsi dibidang politik dapat terwujud berupa 

memanipulasi pemungutan suara dengan cara penyuapan, intimidasi paksaan dan 

atau campur tangan yang mempengaruhi kebebasan memilih komersiliasi 

pemungutan suara pada lembaga legislatif atau pada keputusan yang bersifat 

administratif dibidang pelaksanaan pemerintah”. 

Secara sistematik tindak pidana korupsi terdiri atas kata tindak pidana/delik 

dengan kata korupsi. Tindak pidana/delik adalah perbuatan yang dilarang dalam 

peraturan perundang-undangan yang disertai dengan ancaman pidana terhadap 

siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Apa bila dua kata 

tersebut digabung yaitu tindak pidana/delik dengan korupsi menjadi tindak pidana 

korupsi dapat diartikan sebagai berikut. Rumusan-rumusan tentang segala 

perbuatan yang dilarang/diperintahkan dalam undang-undang No. 3 Tahun 1971, 

yang kemudian disempurnkan dengan No. 31 Tahun 1999 selanjutnya di ubah 

dengan UU No. 20 Tahun 2001, tentang korupsi, dirumuskan dalam Pasal 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 12B, 13, 15,16, 21,22, 23 dan 24. (Dari pasal-pasal 

tersebut diatas ada 44 rumusan tindak pidana korupsI UU No. 7 Tahun 2006. 
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Undang-undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara yang Bebas 

dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merumuskan: korupsi adalah tindak 

pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan peraturan-peraturan 

perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.Dengan 

perumusan yang demikian maka menunjuk pada peraturan perundang-undangan 

tentang tindak pidana korupsi yakni: Undang-undang No.20 Tahun 2001 yang 

telah merubah Undang-undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 

Pidana Korupsi yang kini berlaku sebagai hukum positif tentang korupsi. 

Tindak Pidana Korupsi pada umumnya memuat efektivitas yang merupakan 

manifestasi dari perbuatan korupsi dalam arti luas mempergunakan kekuasaan 

atau pengaruh yang melekat pada seseorang pegawai negeri atau istimewa yang 

dipunyai seseorang didalam jabatan umum yang patut atau menguntungkan diri 

sendiri maupun orang yang menyuap sehingga dikualifikasikan sebagai tindak 

pidana korupsi dengan segala akibat hukumnya yang berhubungan dengan hukum 

pidana acaranya. 

Adapun perbuatan korupsi menurut Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 

tentang Pemberantasan Korupsi Pasal 2 ayat (1) (2) dan Pasal 3 yang penulis 

simpulkan sebagai berikut: “Tindak Pidana Korupsi adalah setiap perbuatan 

seseorang atau badan hukun yang melawan hukum melakukan perbuatan 

memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung 

merugikan keuangan Negara dan atau perekonomian Negara dan atau 
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perekonomian Negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan 

tersebut merugikan keuangan Negara”. 

Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah korporasi sebagai subjek 

tindak pidana korupsi disamping manusia sebagai pemangku hak-hak dan 

kewajiban-kewajiban untuk melakukan tindakan hukum. 

Korporasi sebagai subjek tindak pidana, sebenarnya merupakan akibat perubahan-

perubahan dalam masyarakat dalam menyalankan aktifitas usaha. Pada 

masyarakat yang masih sederhana kegiatan usaha yang masih dijalankan secara 

perorangan. Namun dalam perkembangan masyarakat yang tidak lagi sederhana, 

timbul kebutuhan untuk mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam 

menjalankan usaha. Beberapa hal yang menjadi faktor pertimbangan untuk 

mengadakan kerja sama, antara terhimpun modal yang lebih banyak tergabungnya 

keterampilan dalam suatu usaha jauh lebih baik dibanding suatu usaha dijalankan 

sesorang diri dan mungkin pula atas pertimbangan dapat membagi resiko 

kerugian. 

B. Perlindungan Hukum Terhadap Saksi dalam KUHAP 

1. Pengertian Perlindungan Saksi 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak memberikan 

pengertian perlindungan saksi, walaupun secara substantif dan sangat terbatas, 

sudah memberikan perlindungan terhadap saksi. Peraturan perundang-undangan 
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yang memberikan pengertian perlindungan di antaranya adalah Peraturan 

Pemerintah  No. 24 tahun 2003, yang memberikan pengertian perlindungan 

sebagai berikut yaitu : jaminan rasa aman yang diberikan oleh negara kepada 

Saksi, Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dari kekerasan dan/atau ancaman 

kekerasan dalam perkara tindak pidana terorisme. 

Sedangkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara 

Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang 

memberikan pengertian (Pasal 1 butir 1) yang berbunyi sebagai berikut: 

"Perlindungan Khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan oleh 

negara untuk memberikan jaminan rasa aman terhadap Pelapor atau Saksi dari 

kemungkinan ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya 

termasuk keluarganya." 

Sedangkan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban dalam Pasal 1 butir 6-nya yang berbunyi sebagai berikut: 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. 

Apabila memperhatikan beberapa pengertian perlindungan saksi di atas, nampak 

bahwa perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan dalam arti sempit dan 

aplikatif, karena menurut hemat penulis, kebijakan legislatif atau formulatif yang 
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terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan semisal: KUHP, KUHAP, 

dan UU Pidana Khusus baik berupa kebijakan penal maupun non penal,  

khususnya kebijakan legislatif yang dirumuskan dalam bentuk pemberian hak-hak 

kepada saksi dan atau korban, juga merupakan bentuk upaya perlindungan hukum 

terhadap saksi. Walaupun hal itu tidak termasuk dalam lingkup pengertian 

perlindungan yang dimaksud dalam UU PSK ini. 

2. Landasan Filosofis Perlindungan Saksi 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam penegakan hukum pidana Indonesia 

pembuktiannya menganut sistem negatif wettelijke (Pasal 183 KUHAP) yang 

harus didasarkan pada sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah (dari lima alat 

bukti sah menurut Pasal 184 KUHAP) dan adanya keyakinan hakim tentang 

kesalahan terdakwa. Sedangkan salah satu alat bukti yang sah dalam proses 

peradilan pidana adalah keterangan Saksi dan/atau Korban yang mendengar, 

melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu  tindak pidana dalam upaya 

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh 

pelaku tindak pidana. Akan tetapi penegak hukum dalam mencari dan menemukan 

kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering 

mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan Saksi dan/atau korban 

karena berbagai macam alasan, misalnya saksi takut, khawatir, atau bahkan tidak 

mampu (karena tidak punya biaya, depresi, terluka, atau terbunuh).  Sehubungan 

dengan hal tersebut, maka perlu diberikan/dilakukan perlindungan bagi Saksi 



���

�

�

dan/atau Korban yang sangat penting keberadaannya dalam proses peradilan 

pidana. 

 Saksi memang bukan satu-satunya alat bukti yang dapat mendukung suksesnya 

pembuktian, akan tetapi pada tataran empiris, hampir seratus prosen kasus yang 

ada melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. Oleh karenanya, saksi pula 

yang dicari oleh penyidik dan jaksa penuntut umum dalam setiap perkara yang 

ditanganinya. Banyak kasus, dimana BAP Penyidikan oleh Jaksa Penuntut Umum 

dikembalikan kepada Penyidik (dilakukan pra penuntutan) karena saksinya belum 

ada atau masih kurang, dengan petunjuk dan permintaan untuk melengkapinya. 

Atas dasar filosofi seperti di atas, sementara KUHAP belum memberikan 

perhatian yang memadai kepada saksi dan korban, maka secara bertahap dibuatlah 

kebijakan legislatif yang memihak kepada saksi seperti PP No. No. 24 Tahun 

2003, PP No. 57 Tahun  2003, maupun yang terakhir adalah UU No. 13 tahun 

2006 tentang  Perlindungan Saksi dan Korban, setelah melalui serangkaian 

pembahasan panjang setidaknya mulai tahun 2000 dan merupakan pencapaian 

yang menggembirakan dari perspektif  good will  pemerintah dan lembaga 

legislasi (DPR), karena sudah lama diharap dan ditunggu oleh masyarakat. 
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3. Asas dan Ruang Lingkup Perlindungan Saksi 

a. Asas Perlindungan Saksi 

Sebagaimana diuraikan di atas, KUHAP tidak secara khusus dibuat untuk 

melindungi saksi, sehingga KUHAP juga tidak mencantumkan secara tegas asas 

perlindungan saksi yang mendasarinya. Secara umum, salah satu asas KUHAP 

adalah penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia, khususnya ditujukan 

terhadap tersangka dan terdakwa, walaupun secara terbatas juga ditujukan untuk 

saksi dan korban tindak pidana. 

Tidak ditegaskannya asas perlindungan saksi dalam KUHAP inherent dengan 

lemahnya pengaturan perlindungan terhadap saksi. Dalam UU pidana khusus dan 

peraturan pelaksanaannya (semisal UU Korupsi, UU Tindak Pidana Pencucian 

Uang, UU HAM dan PP-nya)  juga tidak secara formal mencantumkan asas yang 

mendasarinya.  

Pada perkembangannya, karena pentingnya perhatian dan implementasinya dalam 

praktik, maka asas perlindungan saksi dan korban ini dicantumkan secara tegas 

dan normatif dalam Pasal 3 UU PSK, yaitu: 

a. penghargaan atas harkat dan martabat manusia;  

b. rasa aman;  

c. keadilan;  

d. tidak diskriminatif; dan  
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e. kepastian hukum.  

 Penegasan asas secara normatif (eksplisit) dalam bentuk rumusan pasal memang 

tidak lazim,  kebanyakan asas-asas yang dianut suatu undang-undang itu tidak 

ditegaskan secara eksplisit, akan tetapi implisit dalam keseluruhan rumusan 

normatif  undang-undang. Maksud penegasan asas ini tidak lain adalah supaya 

lebih diapresiasi dalam praktik. 

 Di samping penegasan tentang asas sebagaimana di atas, Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban pada Pasal 4-nya juga menegaskan tujuan 

perlindungan saksi dan korban, yaitu: 

 "memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam memberikan 

keterangan pada setiap proses peradilan pidana".  

Untuk memberikan rasa aman bagi saksi dan atau korban, maka kebijakan 

legislatif yang tertuang dalam undang-undang ini mewujudkannya dalam bentuk 

pemberian dan penjaminan hak-hak saksi dan atau korban, di samping diwujudkan 

dalam bentuk usaha perlindungan secara fisik dan psikis bagi saksi dan atau 

korban. 
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b. Ruang Lingkup Perlindungan Saksi 

1. Perlindungan Saksi dari Aspek Hukum Acara Pidana (Hukum Pidana 

Formil). 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa peran saksi dalam sistem peradilan 

pidana sangatlah penting, oleh karena itu saksi perlu dilindungi dari aspek hukum 

acara pidananya (dibaca: KUHAP). Hal ini penting, karena hukum acara pidana 

antara lain mengatur tentang bagaimana aparat penegak hukum (Official Criminal 

Justice System) harus bertindak dalam menegakkan hukum pidana, termasuk 

dalam memanggil dan  memeriksa saksi. Keharusan-keharusan yang 

dipersyaratkan dalam hukum acara pidana (dibaca: KUHAP) dalam melakukan 

pemanggilan dan pemeriksaan terhadap saksi oleh penyelidik, penyidik, penuntut 

umum, maupun hakim, merupakan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi. 

Pengaturan demikian penting artinya, untuk menghindari adanya penyalahgunaan 

kekuasaan ataupun pelampauan batas kewenangan aparat penegak hukum dalam 

proses penanganan perkara pidana, dan timbulnya kerugian (yang lebih besar) 

bagi saksi, baik kerugian material maupun immaterial, dan hal ini masih banyak 

terjadi dalam praktek hukum pidana di masyarakat. 

Akan tetapi walaupun KUHAP sudah mengatur sedemikian rupa hal di atas, tetap 

saja banyak terjadi penyimpangan oleh aparat penegak hukum, khususnya oleh 

aparat kepolisian (penyelidik dan penyidik). Bisa saja hal ini terjadi karena 

KUHAP belum merumuskan secara memadai "sanksi prosedural" terhadap 
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pelanggaran-pelanggaran   ketentuan hukum acara pidana itu. Misalnya,  adanya 

ketentuan apabila pemeriksaan terhadap tersangka atau saksi menggunakan upaya 

kekerasan baik fisik maupun psikis, maka hasil pemeriksaannya (BAP) menjadi 

batal demi hukum, atau sanksi yang lebih keras. 

2. Perlindungan Saksi dari Aspek Hukum Pidana Materiil 

Sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang peranan saksi dalam penyelesaian 

perkara pidana dan besarnya resiko menjadi saksi, baik yang bersifat material 

maupun immaterial, maka kecuali saksi perlu dilindungi melalui ketentuan hukum 

acara pidana dengan mengatur hak-hak saksi secara tegas dan memadai, dan 

dengan membatasi kewenangan aparat penegak hukum  secara tegas dan ketat, 

saksi juga perlu dilindungi dengan hukum pidana materiil, yang memiliki sifat 

lebih tegas dan keras, dengan melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-

perbuatan yang mengancam keselamatan dan kepentingan saksi. 

Secara umum, KUHP dan beberapa undang-undang di luar KUHP, juga telah 

melakukan kriminalisasi terhadap perbuatan-perbuatan yang mengancam 

keselamatan nyawa dan tubuh, kehormatan, kesusilaan, kemerdekaan, harta 

benda, dan lain sebagainya,  yang tentu saja juga berlaku untuk saksi. 

Persoalannya adalah, walaupun sudah menjadi rahasia umum, bahwa banyak 

perbuatan yang mengancam keselamatan dan kepentingan saksi terjadi dalam 

praktek hukum di masyarakat (baik yang dilakukan oleh aparat penegak hukum 
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maupun orang lain), akan tetapi hanya sebagian kecil saja di antara pelaku yang 

diajukan sebagai terdakwa di pengadilan.  

Jadi selain memang karena ketentuan dalam KUHP kurang lengkap dan spesifik 

ditujukan terhadap saksi sehingga perlu dipertegas lagi, yang paling penting 

adalah bagaimana aturan yang sudah ada itu dimaksimalkan penegakannya untuk 

melindungan kepentingan dan keselamatan saksi. 

C. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

1. Fungsi Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban 

Fungsi Lembaga  Perlindungan  Saksi  dan Korban  yang  tersebar  dalam 

Undang-Undang No 13 Tahun 2006, yaitu, Menerima permohonan saksi dan 

korban untuk perlindungan  (Pasal  29), Memberikan  keputusan  pemberian  

perlindungan  saksi dan korban (Pasal 29), Memberikan perlindungan kepada 

saksi dan korban (Pasal 1),  Menghentikan  program  perlindungan  saksi  dan  

korban  (Pasal  32), Mengajukan  ke  pengadilan  (berdasarkan  keinginan  

korban)  berupa  hak  atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia 

yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi  tanggung  

jawab pelaku  tindak pidana (Pasal 7), Menerima permintaan tertulis dari korban 

ataupun orang yang mewakili korban  untuk  bantuan  (Pasal  33  dan  34). 

Menentukan  kelayakan,  jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan 

diberikannya bantuan kepada saksi dan korban (Pasal  34).  Bekerja  sama  dengan  
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instansi  terkait  yang  berwenang  dalam melaksanakan pemberian perlindungan 

dan bantuan. 

Undang-Undang perlindungan saksi dan korban juga menyatakan bahwa Lembaga 

Perlindungan Saksi Dan Korban adalah lembaga yang mandiri. Apa yang 

dimaksud mandiri dalam Undang-undang ini, lebih tepatnya adalah sebuah 

lembaga yang independen (biasanya disebut sebagai komisi independen), yakni 

organ negara (state organs) yang di idealkan independen dan karenanya berada di 

luar cabang kekuasaan baik Eksekutif, Legislatif maupun Judikatif, namun 

memiliki fungsi campuran antar ketiga cabang kekuasaan tersebut. Apa yang 

dimaksud dengan independen? Dalam berbagai kepustakaan, yang dimaksud 

dengan independen adalah:  

l. Berkaitan erat dengan pemberhentian anggota komisi yang hanya dapat 

dilakukan berdasarkan sebab-sebab yang diatur dalam undang-undang 

pembentukan komisi yang bersangkutan, tidak sebagaimana lazimnya komisi 

negara biasa yang dapat sewaktu-waktu diberhentikan oleh presiden karena 

merupakan bagian dari eksekutif. 

2. Bila dinyatakan secara tegas oleh kongres dalam undang-undang komisi yang 

bersangkutan atau bila Presiden dibatasi untuk tidak secara bebas memutuskan 

(discretionary decesion) pemberhentian pimpinan komisi. 
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3. Sifat independen juga tercermin dari kepemimpinan yang kolektif, bukan 

hanya seorang pimpinan. 

4. kepemimpinan tidak dikuasai/mayoritas berasal dari partai politik tertentu dan. 

5. masa jabatan pemimpin komisi tidak habis secara berrsamaan, tetapi 

bergantian (starggerd terms). Karena merupakan lembaga yang mandiri maka 

kemudian Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak meletakkan 

struktur Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban berada di bawah instansi 

manapun baik instansi pemerintah (eksekutif) maupun lembaga negara 

lainnya. 

Walaupun dari segi finansial lembaga ini didukung sepenuhnya dari keuangan 

negara. Pilihan Undang-undang terhadap model lembaga seperti ini tentunya 

menyerupai berbagai lembaga negara yang telah ada seperti: Komnas HAM, 

KPK, PPATK dan lain sebagainya. Apa yang menjadi pertimbangan dari para 

perumus Undang-undang untuk menetapkan model lembaga seperti ini? Dari 

berbagai dokumen yang ada, keputusan untuk memilih model lembaga ini terkait 

dengan beberapa argumentasi. Pertama, keinginan untuk membuat lembaga yang 

secara khusus mengurusi masalah perlindungan saksi dan korban yang tidak 

berada di bawah institusi yang sudah ada, yakni kepolisian atau kejaksaan, 

Komnas HAM atau Departemen Hukum dan HAM. Kedua, karena institusi yang 

lainnya sudah memiliki beban tanggungjawab yang besar, oleh karena itu jangan 

sampai program perlindungan membebani lagi lembaga-lembaga tersebut. 
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2. Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Undang-Undang  No 13 Tahun 2006 memprioritaskan kedudukan Lembaga 

Perlindungan Saksi Dan Korban ini berada di ibukota negara Republik Indonesia. 

Hal ini merupakan kebiasaan yang dapat dimaklumi bagi kedudukan sebuah 

Lembaga Negara. Namun di samping berkedudukan di ibukota negara, Undang-

undang juga memberikan keleluasaan bagi Lembaga Perlindungan Saksi Dan 

Korban untuk membentuk perwakilannya di daerah lainnya jika hal tersebut 

sesuai dengan kebutuhan dari Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban. Pilihan 

Undang-undang untuk memberikan akses bagi Lembaga Perlindungan Saksi Dan 

Korban untuk mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang tepat karena 

dari segi geografis wilayah republik Indonesia yang lumayan luas dan akses 

informasi maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah maupun antar 

ibukota dengan wilayah lainnya. Lagi pula, kasus-kasus intimidasi terhadap saksi 

yang terjadi selama ini justru paling banyak di luar wilayah ibu kota Negara 

Republik Indonesia. 

Perwakilan di daerah lainnya ini bisa ditafsirkan secara luas, yakni bisa berada di 

tingkat region tertentu (antar propinsi) misalnya memilih di beberapa wilayah 

tertentu, Indonesia Timur, Indonesia barat dan lain sebagainya. Perwakilan 

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban bisa juga didirikan di tiap propinsi atau 

bahkan di tingkat kabupaten-kebupaten tertentu. Atau dalam kondisi khusus 

(penting dan mendesak) Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban perwakilan 
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bisa juga Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban ini juga tidak mengatur 

mengenai dukungan staf yang akan membantu kerja-kerja lembaga ini, misalnya 

staf yang mempunyai kualifikasi untuk membuat rekomendasi berkaitan dengan 

tindakan-tindakan perlindungan korban dan saksi dan staf yang mempunyai 

kemampuan untuk mengatasi trauma tertentu yang dialami korban dan saksi 

didirikan di wilayah terpilih, misalnya karena tingginya kasus intimidasi dan 

ancaman saksi di daerah tertentu maka Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban 

mendirikan kantor perwakilannya. Di samping itu perwakilan untuk Lembaga 

Perlindungan Saksi Dan Korban ini bisa juga didirikan secara permanen atau 

secara ad hoc tergantung situasi yang mendukungnya. 

3. Tugas dan Kewenangan Kedudukan Lembaga Perlindungan Saksi Dan 

Korban 

 

Undang-Undang No 13 Tahun 2006 dalam ketentuan umumnya telah menyatakan 

bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang bertugas 

dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi 

dan/atau Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang. Namun Undang-

undang Perlindungan Saksi dan Korban tidak merinci tugas dan kewenangan dari 

Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban tersebut lebih lanjut. perumus Undang-

undang kelihatannya tidak menjabarkan tugas dan kewenangan Lembaga 

Perlindungan Saksi Dan Korban dalam suatu bagian atau babtersendiri dalam 
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Undang-undang No. 13 tahun 2006 seperti peraturan lainnya, melainkan 

menyebarkan di seluruh Undang-undang. 

Tugas dan kewenangan Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban yang tersebar 

dalam Undang-undang No 13 Tahun 2006, yaitu: 

Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29). 

1. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 

29). 

2. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1). 

3. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32). 

4. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas 

kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak 

atas restitusi atau ganti kerugian yang menjaditanggung jawab pelaku tindak 

pidana (Pasal 7). 

5. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili 

korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34). 

6. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan 

diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34). 

7. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan 

pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39). 

 


