
 

 

43 
 

 

 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Karakteristik Responden 

 

Sebelum penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan, terlebih dahulu 

penulis akan menguraikan data mengenai karakteristik dari para responden. Hal 

ini bertujuan akan memberikan gambaran mengenai objek yang dijadikan 

responden, sehingga dapat menimbulkan keyakinan bahwa hasil dari penelitian ini 

adalah benar-benar dari sumber yang dapat dipercaya kebenarannya. 

Adapun responden dalam penelitian ini adalah : 

1. Nama   : Jesden Purba, S.H 

Jenis Kelamin  : Laki - laki 

Pekerjaan  : Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang  

Pangkat/ NIP  : 4 B / 040049654  

 

2. Nama   : Sahlan Efendi, S.H 

Jenis Kelamin  : Laki - laki 

Pekerjaan  : Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang 

Pangkat/ NIP  : 4 A / 196504141993031006 
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3. Nama   : Elis Mustika, S.H 

Jenis Kelamin  : Perempuan 

Pekerjaan  : Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Bandar  

     Lampung 

Pangkat/ NIP  : Jaksa Pratama / 1973042419932002  

4. Nama   : Aries Kurniawan, S.H 

Jenis Kelamin  : Laki - laki 

Pekerjaan  : Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Bandar 

     Lampung 

Pangkat/ NIP  : Ajun Jaksa / 198104012002121007 

 

B. Bentuk dan Praktek Perlindungan Saksi Dalam Proses Peradilan 

Pidana Kasus Korupsi ( di  Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan 

Pengadilan Negeri Tanjung Karang ) 

 

 

Perlindungan saksi dan korban diatur dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 

2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Dalam Undang-Undang ini yang 

dimaksud dengan Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 

pengadilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, 

dan / atau ia alami sendiri. 

 

Dari uraian dapat dikatakan kebenaran yang dikemukan saksi, hanyalah hal-hal 

yang berhubungan dengan yang saksi lihat, dengar dan alami sendiri. Pada saat 

memberikan keterangan, saksi juga harus dapat mempertahankan 

keterangannya. Paling tidak keterangan yang saksi lihat, dengar dan alami 

sejalan dengan keterangan yang diberikan di persidangan. 
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Dalam kenyaataannya posisi saksi dan korban rentan terhadap teror dan 

intimidasi, tidak terlindungi oleh hukum dan terisolir dari masyarakat luas. Itulah 

sebabnya, saksi maupun korban cenderung tidak mau bicara atau memberikan 

keterangannya terhadap kasus yang telah terjadi, ini dikarenakan posisi publiknya 

justru dapat menempatkan dirinya sebagai korban untuk yang kedua kalinya, 

karena pengungkapan peristiwa yang sedang dialami, didengar maupun 

diketahuinya. 

 

Para saksi dan korban hanya akan bersedia mengungkapkan kejadian yang mereka 

alami jika mereka merasa terlindungi dari bahaya serangan balasan, kekerasaan 

fisik, intimidasi, stigmatisasi, dan juga jika mereka percaya pada sistem peradilan 

yang berjalan efektif. Berdasarkan pengalaman negara-negara lain dan mengacu 

pada aturan tribunal internasional, ada tiga model perlakuan terhadap saksi dan 

korban yang perlu difasilitasi secara serentak terkait dalam pengembangan suatu 

sistem yang memiliki peran penting dalam upaya megungkapkan kebenaran, 

yakni perlindungan terhadap saksi, pemberian dukungan dan pemberdayaan saksi 

dan korban, serta perubahan sistem peradilan itu sendiri. 

 

Dalam sistem peradilan pidana, saksi harus mendapatkan perlindungan saksi 

mulai dari penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 

perlindungan Saksi dan Korban ditentukan bahwa setiap aparat penegak 

hukum atau instansi terkait, wajib memberikan perlindungan saksi dalam 

perkara pidana. Dalam Hal ini penyidik (Polisi), penuntut umum (Jaksa), dan 

Pengadilan (Hakim) dituntut untuk bisa memberikan perlindungan saksi. 
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1. Bentuk dan Praktek Perlindungan Saksi di Kejaksaan Negeri Bandar 

Lampung 

 

 

Perlindungan terhadap saksi harus dilakukan sedini mungkin, yaitu dari tahap 

penyidikan dimulai, ini untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban 

dalam memberikan keterangan. Dalam hal ini Kejaksaan dituntut untuk bisa 

memberikan hak-hak perlindungan terhadap saksi korupsi. Perlindungan tidak 

diberikan terhadap ancaman atau intimidasi kepada saksi saja tetapi 

perlindungan juga diberikan kepada keluarga saksi. Menurut Elis Mustika, 

Kasubsi Penyidikan kejaksaan Negeri Bandar Lampung : bahwa dalam 

prakteknya harus ada inisiatif dari jaksa sendiri yang dibantu oleh lembaga 

Perlindungan Saksi dan Aparat Keamanan untuk nantinya membaca apakah 

saksi perlu dilindungi sementara atau sampai identitasnya dirahasiakan. Hanya 

saja perlindungan tersebut sulit dilaksanakan. 

 

Inisiatif yang dilakukan jaksa adalah memberikan pengamanan secara fisik 

terhadap saksi dalam proses persidangan di pengadilan saja. Pengawalan 

dilakukan oleh polisi selama dalam sidang. Saksi tidak akan mendapatkan 

intimidasi dari siapapun juga. Tetapi diluar pengadilan jaksa tidak dapat 

menjamin saksi sepenuhnya. 

 

Dalam prakteknya perlindungan terhadap saksi tidak semuanya dapat dilakukan. 

Perlindungan yang banyak diberikan hanya berupa perahasian identitas saksi 

dengan cara tidak menyebutkan dari mana sumber-sumber data yang didapat 

apabila data tersebut didapat dari saksi yang melapor. Data-data yang diperoleh 

dari saksi inilah yang digunakan jaksa untuk melakukan penyidikan dan 
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penuntutan. Apabila saksi menginginkan identitasnya dirahasiakan maka jaksa 

akan merahasiakannya. 

 

Merahasiakan identitas saksi dilakukan dengan tidak memunculkan saksi 

dipersidangan. Saksi hanya memberikan keterangan pada tahap penyidikan saja. 

Selain dari merahasiakan identitas saksi, jaksa tidak dapat melakukan apa-apa 

tanpa bantuan penegak hukum lainnya. Jaksa hanya akan memberikan suatu 

masukan kepada saksi untuk sementara waktu tidak muncul kemuka umum, untuk 

menghindari adanya intimidasi dari terdakwa. 

 

Jaksa meminta bantuan pengamanan kepada kepolisian untuk memberikan 

perlindungan. Perlindungan yang diberikanpun hanya sebatas pengamanan fisik 

saja yang didasarkan pengamanan oleh jaksa. Apabila jaksa berpendapat bahwa 

kasus yang dilaporkan saksi merupakan kasus yang besar, dan menurut jaksa 

saksi akan menghadapi halangan yang berat maka jaksa meminta bantuan 

kepolisian untuk melakukan perlindungan. 

 

Berdasarkan hasil penelitian di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, maka 

dapat di analisis bahwa hak-hak perlindungan terhadap saksi belum 

sepenuhnya terpenuhi, Sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang- Undang 

No. 13 Tahun 2006 menyebutkan Seorang saksi dan korban berhak :  

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta 

bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian 

yang akan, sedang, atau telah diberikannya. 

b.  Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan  

dan dukungan keamanan. 
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c. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 

d. Mendapat penerjemah 

e. Bebas dari pernyataan yang menjerat 

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus 

g. Mendapatkan informasi mengenai keputusan 

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 

i. Mendapat identitas baru 

j. Mendapatkan kediaman baru 

k. Mendapat nasihat hukum 

l. Memperoleh bantuan biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan. 

 

Penulis beranggapan bahwa belum terpenuhinya hak-hak saksi tersebut 

karena kurangnya inisiatif dan peran serta jaksa selaku penyidik dan penuntut 

pada perkara pidana kasus korupsi dalam membaca perlu adanya 

perlindungan terhadap saksi tersebut. Sehingga bentuk dan praktek 

perlindungan saksi di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung masih dirasakan 

kurang maksimal dalam memberikan rasa aman kepada saksi. Selain itu 

faktor keterbatasan biaya, personel serta fasilitas menyebabkan pihak 

Kejaksaan belum maksimal memberikan perlindungan terhadap saksi dan 

korban. 

  

2. Bentuk dan Praktek Perlindungan Saksi di Pengadilan Negeri Tanjung 

Karang 

 

 

Menurut Jesden Purba, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang : saksi 

dalam memberikan keterangan di pengadilan akan dilindungi oleh hukum 
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yang berlaku, sehingga saksi akan memberikan kesaksian secara jujur. 

Menurut Jesden Purba : bahwa hakim dapat memerintahkan jaksa untuk 

memberikan perlindungan. 

 

Pada saat memberikan keterangan, saksi harus dapat memberikan keterangan 

yang sebenar-benarnya. Untuk itu, saksi harus merasa aman dan bebas saat 

diperiksa di persidangan tidak boleh merasa ragu-ragu menjelaskan peristiwa 

yang sebenarnya. 

 

Pasal 173 KUHAP memberikan kewenangan kepada majelis hakim untuk 

memungkinkan seorang saksi memberikan keterangan tanpa kehadiran 

terdakwa. Ada upaya lain yang bisa dilakukan agar saksi tidak perlu muncul 

di persidangan, yaitu misalnya dengan memberikan kesaksian melalui media 

elektronik sehingga saksi disumpah terlebih dahulu pada saat memberikan 

keterangan saksi di depan penyidik sehingga saksi tidak perlu muncul di 

persidangan. 

 

Menurut Jesden Purba, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang: bahwa 

hakim tidak dapat berperan langsung memberikan perlindungan kepada saksi. 

Hakim hanya dapat mengintruksi kepada jaksa untuk melindungi saksi. 

Hakim hanya menjamin saksi tidak akan mendapatkan intimidasi selama ia 

dalam persidangan. 
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Dalam PP No.71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksana Peran Serta 

Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 5 ayat 2 menyebutkan:  

“Perlindungan mengenai status hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) tidak diberikan apabila dari penyelidikan dan penyidikan terdapat bukti 

yang cukup yang memperkuat keterlibatan pelapor dalam tindak pidana 

korupsi yang dilaporkan.” 

 

Menurut Sahlan Efendi, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang: harus ada 

kriteria saksi yang pantas mendapatkan perlindungan. Kriteria yang paling 

utama adalah bahwa saksi tidak terlibat langsung dalam tindak pidana 

tersebut. Terlibat atau tidaknya saksi dapat diketahui dari proses 

pengembangan penyidikan oleh penegak hukum. Apabila kemudian ternyata 

saksi terlibat langsung maka perlindungan terhadap saksi tidak dapat 

diberikan dalam bentuk apapun. Hak-hak yang diperoleh saksi akan dicabut. 

 

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka 

dapat di analisis bahwa wujud dari perlindungan terhadap saksi yang dapat 

diberikan pengadilan adalah hakim dapat memberikan persetujuan kepada 

saksi untuk memberikan keterangan tanpa harus hadir di persidangan apabila 

saksi merasa dirinya terancam. Sebagaimana juga di atur dalam Pasal 9 ayat 

1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 bahwa :  

“Saksi dan/atau Korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman 

yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian 

tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang 

diperiksa” 
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Penulis beranggapan hakim tidak dapat memberikan perlindungan hukum 

secara langsung, hakim hanya dapat menginstruksikan kepada jaksa untuk 

melindungi saksi. 

 

C. Faktor penghambat yang dihadapi oleh aparat dalam memberikan 

perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses peradilan pidana 

kasus korupsi ( di Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Pengadilan 

Negeri Tanjung Karang) 

 

 

Dalam upaya perlindungan terhadap saksi aparat sering menghadapi faktor-

faktor yang menjadi hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi. 

Menurut Elis Mustika, Kasubsi Penyidikan Kejaksaan Negeri Bandar Lampung 

bahwa saksi akan mendapatkan halangan dalam pemberian perlindungan karena 

belum dijalankannya secara konsekuen dan perundang-undangan saksi sering 

diabaikan dan cenderung melakukan tekanan terhadap saksi dan kurangnya 

pemahaman masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap perlindungan saksi 

masih sangat kurang dan bagaimana bentuk perlindungan yang diberikan, oleh 

siapa dan sampai berapa lama. Hal inilah yang menjadi kendala dalam 

pemberian perlindungan saksi. 

 

Menurut Jesden Purba, Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang: sampai saat 

ini yang menjadi kendala pemberian perlindungan saksi adalah perlu 

memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang perundangan saksi ini 

sendiri. 

 

Sedangkan menurut Aries Kurniawan, Jaksa Penuntut pada Kejaksaan Negeri 

Bandar Lampung : saksi mengalami hambatan dalam pemberian perlindungan 

disebabkan karena terbatasnya sumber daya manusia biasanya yang 
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memberikan perlindungan adalah polisi, kepolisisan kekurangan personilnya 

untuk melakukan perlindungan tersebut, untuk itu dibutuhkan sumber daya 

manusia lebih banyak lagi untuk membantu polisi dalam melakukan 

perlindungan terhadap saksi. 

Dengan demikian faktor penghambat yang ditemui dalam pemberian 

perlindungan saksi adalah : 

1. Kurangnya biaya/materi, yang menjadi hambatan kemudian adalah masalah 

biaya, Semua bentuk perlindungan yang diperlukan kepada saksi 

memerlukan dana ekstra yang harus dikeluarkan oleh saksi sendiri untuk 

meminta perlindungan atas dirinya. Oleh karenanyalah pemerintah harus, 

memberikan ekstra biaya untuk perlindungan saksi ini. Pembiayaan ini akan 

dipegang oleh lembaga perlindungan saksi terdekat. Misalnya biaya untuk 

pcmanggilan saksi, biaya untuk relokasi, biaya untuk ganti rugi dan lain-

lain. 

2. Kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak kepolisian atau penegak 

hukum lainya terhadap saksi tentang Peraturan dan Perundang-undangan 

yang berkaitan dengan kepentingan saksi, sehingga keberadaan saksi sangat 

rawan. 

3. Kurangnya pemahaman saksi secara umum atau saksi yang berasal dari 

masyarakat awam tentang keberadaan saksi itu sendiri. 

4. Secara garis besar Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini telah 

menyediakan hak-hak bagi saksi yang selama ini belum pernah ada dalam 

peraturan perundang-undangan. Selain kedua Undang-Undang Perlindungan 

Saksi dan Korban ini telah mencantumkan segala bentuk intimidasi sebagai 
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delik dengan ancaman pidana tersendiri. Salah satu hal yang penting dalam 

kedua Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah 

dicantumkannya pidana bagi setiap orang yang menyebabkan saksi atau 

keluarganya kehilangan pekerjaan karena memberikan kesaksian 

sebenarnya. Hal ini merupakan salah satu tindak lanjut perlindungan setelah 

proses pemeriksaan. Saksi selain menghadapi ancaman fisik maupun psikis 

karena kesaksiannya yang diberikannya ada kalanya juga mengahadapi 

kemungkinan kehilangan pekerjaan terutama bila pihak yang dirugikan 

kesaksiannya merupakan atasannya atau orang yang memiliki kekuasaan 

ekonomi atas dirinya. Dengan adanya pasal yang dimaksud diatas dasar 

hukum yang jelas bagi saksi yang kehilangan pekerjaan karena bersaksi 

untuk menuntut haknya kembali. 

5. Perencanaan dan pembentukan produk hukum harus mempunyai pengaruh 

terhadap pembangunan aparat penegak hukum. Dimana perencanaan dan 

pembentukan produk hukum harus diselenggarakan secara terpadu dan 

demokratis antara instansi dan departemen terkait. Pembentukan produk 

hukum harus jelas rumusannya. Pembentukan produk hukum harus sampai 

pada tingkat pelaksanaannya. Pembentukan produk hukum harus mempunyai 

kekuatan filosofis, sosiologis dan yuridis. Produk hukum harus mengatur 

kepentingan masyarakat yang berintikan keadilan (Normgerechtigheit). Serta 

dalam merumuskan produk hukum jangan didasarkan pada kasuistis. 

 

Berdasarkan hal tersebut dapat di analisis bahwa faktor penghambat yang 

dihadapi aparat sehingga belum maksimalnya upaya perlindungan terhadap saksi 

karena kurangnya sumber daya manusia, biaya, dan informasi yang diterima 
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saksi. Selain itu belum dicantumkannya pidana bagi setiap orang yang 

menyebabkan saksi atau keluarganya kehilangan pekerjaan karena memberikan 

kesaksian dapat menyebabkan enggannya saksi memberikan kesaksian. Untuk 

itu penulis beranggapan perlu di tambahkannya penjelesan dalam Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006 sehingga dapat tercipta perlindungan saksi  yang 

maksimal di dalam proses peradilan pidana. 
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