
 

 

  

V. PENUTUP 

 

 

A. Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap data yang telah diperoleh dalam 

penelitan, maka sebagai penutup dari pemabahasan dan permasalah dalam skripsi 

ini, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut : 

1. Proses perlindungan saksi dalam tindak pidana korupsi pada dasarnya 

dilakukan dengan prosedur tertentu yang dimulai dari adanya pengajuan 

permohonan dari saksi atau lembaga terkait diikuti oleh pemeriksaan oleh 

LPSK. Permohonan dapat diberikan setelah melihat kepentingan saksi atas 

sebuah kasus korupsi. Atas permohonan tersebut LPSK akan melakukan 

penelitian dan pendataan tentang perlu tidaknya memberikan perlindungan 

terhadap saksi tersebut. 

2. Bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tindak pidana korupsi di Negara 

Indonesia adalah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban dimana saksi diberikan perlindungan 

oleh suatu lembaga yaitu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban untuk 

dapat dipergunakan dalam proses peradilan tindak pidana korupsi itu sendiri. 

Sedangkan bentuk perlindungan hukum terhadap saksi tersebut akan 

diserahkan sepenuhnya kepada LPSK dengan kerjasama saksi. 
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3. Alasan saksi dalam perkara tindak pidana korupsi perlu diberi perlindungan 

adalah karena : 

a. Kepentingan lembaga-lembaga terkait dalam pemberantasan korupsi dimana 

dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi pelapor maka akan 

memberikan efektivitas bagi kinerja instansi tersebut. 

b. Bagi pelapor sendiri, dimana dengan adanya pelaksanaan perlindungan saksi 

pelapor maka ia tidak akan khawatir terjadi hal-hal yang kurang baik bagi 

dirinya di belakang hari, seperti kekerasan, atau ia dituntut ke depan 

pengadilan, dan lain-lainnya, karena dengan adanya perlindungan saksi maka 

hal tersebut berarti si saksi pelapor merasakan dirinya dilindungi undang-

undang. 

B.  Saran 

1. Melihat bahwa perbuatan-perbuatan korupsi itu lebih banyak dilakukan oleh 

pegawai negeri dan sebagaimana juga adanya perbuatan-perbuatan kriminal 

lainnya tidak dapat diberantas dengan tuntas hanya dengan sarana hukum 

belaka, maka sebagai langkah preventif agar perbuatan korupsi tersebut 

berkurang/ terhapus, perlu kiranya diperbuat penyuluhan-penyuluhan hukum 

dan memperhatikan pula perbaikan ekonomi masyarakat, sehingga kebutuhan 

yang diperlukan dalam mengimbangi perkembangan kehidupan dapat 

terpenuhi. 

2. Hendaknya pemberian perlindungan hukum terhadap saksi pelapor dapat 

diberikan secara maksimal termasuk perlindungan terhadap keluarga saksi 
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pelapor, harta bendanya dan lain-lainnya. 

3. Melihat ancaman hukuman yang tercantum dalam UU No. 20 Tahun 2001 

paling tinggi adalah seumur hidup dan denda Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta) 

menurut penulis adalah kurang berat mengingat adanya perubahan nilai uang 

serta kwalitas daripada korupsi yang terjadi sekarang. Sekiranya hal ini 

menjadi bahan perhatian bagi pihak yang berkompeten khususnya dalam 

denda tersebut. 


