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ABSTRAK 

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM 

PEMERIKSAAN PERKARA PIDANA 

(Studi di Wilayah Hukum Bandar Lampug) 

 

 

Oleh 

ERNITA LARASATI 

 

Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk 

memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan 

ketentuan Undang-Undang (Pasal 1 ayat 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tetang Perlindungan Saksi dan Korban). Perlindungan hukum sebagai suatu gambaran 

dari fungsi hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, 

ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian. Salah satu alat bukti yang sah dalam 

proses peradilan pidana adalah keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau 

mengalami sendiri terjadinya suatu tindak pidana (korban yang kemudian menjadi 

saksi). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimanakah 

perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana serta apa faktor 

penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana. 

 

Metode Penelitian dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Selain itu penulis 

juga menggunakan pendekatan yuridis empiris sebagai bahan penunjang. Sumber dan 

jenis data adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan yang dilakukan pada 

Kepolisian Resort Kota Bandar Lampung, dan Penasehat Hukum sedangkan data 

sekunder diperoleh dari hasil studi pustaka.  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan (1) dalam 

memberikan perlindungan hukum secara preventif peraturan yang di buat untuk 

melindungi saksi agar terhindar dari ancaman pada saat memberikan keterangan pada 

saat pemeriksaan perkara pidana saksi merasa aman tidak ada tekanan dari pihak 

manapun dan saksi juga bebas memberikan keterangan di hadapan aparat penegak 

hukum tanpa adanya unsur paksaan, sedangkan perlindungan secara represif yaitu 

hukuman tambahan ini di buat agar para tersangka atau terdakwa merasa jera sehingga 

tidak ada lagi korban penganiayaan terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana 

(2) alasan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana harus diberikan perlindungan karena 

mereka yang memberikan kesaksian bisa menyangkut nyawa seseorang banyak saksi 

yang justru menjadi korban setelah saksi tersebut memberikan keterangannya terhadap 

suatu perkara. Faktor masyarakat, hukum, aparat penegak hukum serta sarana dan 

fasilitas juga sangat berpengaruh dalam memberikan perlindungan saksi. 



 
 

 

Ernita Larasati 

Saran dalam penulisan skripsi ini agar perlindungan hukum terhadap saksi dalam 

pemeriksaan perkara pidana berjalan dengan baik berkaitan dengan hak-hak yang 

diperoleh lebih diperluas seperti hak untuk perahasiaan identitas secara mutlak, hak 

untuk memberikan keterangan diruangan terpisah atau khusus supaya saksi memberikan 

keterangan secara jujur dan tidak ada yang dirahasiakan, perlindungan juga harus di 

berikan kepada saksi tanpa harus saksi tersebut meminta terlebih dahulu perlindungan. 

 

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Saksi, Pemeriksaan Perkara Pidana 
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I.PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan 

saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya suatu tindak 

pidana (korban yang kemudian menjadi saksi). Keberadaan saksi dan korban sangat 

penting mengingat sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam 

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh 

pelaku tindak pidana yang disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis 

dari pihak tertentu yang ditujukan kepada saksi dan korban.
1
 

Proses peradilan yang dicita-citakan bangsa Indonesia adalah proses peradilan yang 

adil, dalam artian kepentingan semua pihak yang terlibat didalamnya dapat 

terlindungi. Proses hukum yang adil disini mengandung arti dilindunginya 

kepentingan dari para pihak yang terlibat didalamnya sehingga ada keseimbangan 

dalam pencapaian keadilan.  

Upaya mewujudkan proses peradilan pidana yang adil cenderung lebih dikaitkan 

pada pihak tersangka atau terdakwa. Orientasinya adalah tersangka atau terdakwa 

tidak kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia atau tidak mengalami tindakan 

yang sewenang-wenang pada saat menjalani pemeriksaan. Dalam kenyataannya, 

selain tersangka atau terdakwa ada pula pihak-pihak lain yang juga perlu guna 

                                                           
1
 Wahyu wagiman. Dkk. Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Pemerintah Tentang 

Pemberian Kompensasi dan Resituasi serta Bantuan Bagi Korban.  Jakarta. ICW. 2007. hlm 9   
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mendapatkan perhatian yaitu saksi. Saksi dalam kapasitasnya sebagai pemberi 

keterangan yang melaporkan adanya dugaan terjadinya tindak pidana, menjalani 

semua pemeriksaan dalam proses peradilan pidana sebagaimana halnya pemeriksaan 

seorang tesangka atau terdakwa.  

Selama berlangsungnya proses peradilan perlu diupayakan agar saksi juga 

memerlukan jaminan keamanan karena tidak jarang dalam posisinya saksi terancam 

keselamatan jiwanya.Saksi mempunyai peranan penting dalam menggali perkara 

pidana, oleh karena itu kepentingan seorang saksi harus betul-betul diperhatikan. 

Seorang saksi senantiasa memberikan keterangan terhadap adanya tindak pidana  

yang didengar atau yang dialami sendiri manakala ada perlindungan terhadap 

kepentingan yang dimilikinya baik itu dalam bentuk perlindungan fisik maupun 

psikologis, sehingga dengan adanya laporan yang diberikan maka akan menambah 

efektivitas dan kecepatan penegak hukum dalam memberantas suatu tindak pidana. 

Perlu dipahami bersama bahwa salah satu alat bukti yang sah dalam proses 

peradilan pidana adalah keterangan saksi 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. 

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana 

yang dilakukan oleh pelaku sering mengalami kesulitan karena tidak dapat 

menghadirkan saksi atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun 

psikis dari pihak tertentu. Bisa dibayangkan bagaimana jalannya suatu persidangan 
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tanpa dihadiri saksi sebagai alat bukti, hal demikian akan sangat menghambat 

jalannya proses penyelesaian perkara, oleh karena itu peranan saksi yang demikian 

ini akan terasa sangat ironis apabila kedudukan seorang saksi berada pada posisi 

yang lemah. Hal ini mengingat saksi dalam posisinya sangat rentan terhadap adanya 

ancaman baik fisik maupun ancaman psikologis atas kesaksian yang diberikannya.  

Ancaman yang diterima oleh saksi pun sangatlah beragam, bukan hanya diri 

pribadinya yang terancam akan tetapi ancaman tersebut ditujukan pula kepada 

keluarga maupun kerabatnya sehingga akan mempengaruhi keterangan yang dia 

berikan dalam proses perkara pidana. Hal-hal yang esensial terhadap perlindungan 

saksi adalah agar mereka bebas dari tekanan pihak luar yang mencoba 

mengintimidasi berkenaan dengan kesaksiannya dalam suatu perkara pidana. 

Mereka telah secara sadar dan suka rela bersedia menjadi seorang saksi dalam suatu 

perkara sekaligus berani mengatakan yang sebenarnya tanpa diliputi rasa takut, dan 

mereka telah mematuhi sebagai warga negara yang baik dan taat hukum. Oleh 

karena itu, melihat dari kenyataan yang ada perlindungan terhadap saksi sangat 

penting kaitannya bagi penyelesaian perkara pidana.  

Kesediaan masyarakat dalam memberikan kesaksian atau melaporkan adanya tindak 

pidana akan memudahkan proses penyelesaian tindak pidana sehingga hukum dapat 

ditegakkan. Dengan adanya perlindungan terhadap saksi terutama dalam pemberian 

hak-hak yang dianggap bisa dimanfaatkan dalam proses peradilan pidana sebagai 

suatu bentuk penghargaan atau kontribusi saksi itu sendiri dalam proses tersebut 

maka akan menimbulkan keberanian pada masyarakat guna melaporkan dugaan 

adanya tindak pidana. Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari 
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tahap penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan 

peran saksi sangatlah di harapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan keberhasilan 

dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud.
2
 Para saksi dan korban seringkali 

tidak terlindungi keselamatannya dan terjadi intimidasi atau teror, akibatnya mereka 

enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi merupakan salah satu alat bukti di 

dalam pemeriksaan perkara pidana dimana keterangannya dapat membuktikan 

terjadi atau tidaknya suatu perbuatan pidana.
3
  

Adapun beberapa contoh kasus yang berhubungan dengan perlindungan saksi 

anatara lain kasus pembunuhan Salim Kancil dan penganiayaan Tosan, lima saksi 

dan satu korban yang masuk program perlindungan, perlindungannya berupa fisik 

kemudian pengawalan melekat dan bisa juga pendampingan pada proses hukum.
4
 

Berikutnya kasus Bupati Tanggamus Bambang Kurniawan diduga memberikan 

sejumlah uang kepada anggota DPRD Tanggamus seusai pengesahan APBD tahun 

2016 pada Desember 2015 lalu, 8 saksi meminta perlindungan kepada lembaga 

perlindungan saksi dan korban dikarenakan saksi mengalami intimidasi salah 

satunya didibuat tidak nyaman di kantornya sendiri, dan terancam dilaporkan balik 

atas kasus lainnya.
5
  

                                                           
2
http://www.parlemen.net/site/details.php?guid=baee06da68922a888206f829c46d0af8&docid=t

pakar, Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi, Muhammad Yusuf, di 

akses tanggal 15 oktober 2007. 
3
 Binsar Gultom. Pandangan Seorang Hakim Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia. 

Pustaka Bangsa Press. Medan, 2006. hlm 114 
4
 http://m.tempo.co/read/news/2015/10/14/063709498/kasus-salim-kancil-5-saksi-dan-korban-

resmi-dilindungi-lpsk  
5
http://nasional.kompas.com/read/2016/11/03/19213041/anggota.dprd.tanggamus.merasa.diteror

.setelah.laporkan.bupati.ke.kpk  
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Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Perlindungan Saksi 

dan Korban menyatakan :  

“Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang disingkat LPSK adalah lembaga 

yang bertugas dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain 

kepada Saksi dan Korban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini”.  

Kemudian dalam Pasal 12 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

disebutkan :  

“LPSK bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan 

pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini”.  

Terkait dengan tugas dan kewenangannya dalam memberikan perlindungan kepada 

saksi, maka tugas yang paling utama dari LPSK itu sendiri adalah melindungi saksi 

yang mengetahui tindak pidana agar tercipta penegakan hukum yang seadil-adilnya, 

sama rata dan tidak pandang bulu. Hal ini sangat penting untuk menciptakan hukum 

yang sebenarnya didalam suatu negara hukum. 

Bila dilihat dari karakteristik tugas dan pekerjaan maka LPSK sebenarnya 

merupakan model lembaga yang menjadi pendukung (supporting) dari pekerjaan 

lembaga/institusi lainnya. Implikasi atas karakteristik pekerjaan tersebut 

menyebabkan LPSK tidak akan terlepas dari keberadaan beberapa lembaga penegak 

hukum yang ada.  
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Perlindungan saksi dan korban memiliki peranan penting dalam proses peradilan 

pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang diberikan secara bebas 

dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkapkan suatu tindak pidana. 

Lembaga ini dipandang penting, karena masyarakat luas memandang bahwa saksi 

dan korban sudah saatnya diberikan perlindungan dalam sistem peradilan. Peranan 

saksi dan korban dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena 

kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan 

keputusan hakim.  

Sebagai lembaga yang lahir dengan tugas utama memberikan perlindungan terhadap 

saksi dan korban, LPSK telah menunjukkan rekam jejak, yang walau masih sedikit, 

namun telah diacungi jempol dari berbagai pihak. Beberapa perlindungan dilakukan 

terhadap saksi dan korban dalam kasus-kasus serius, dimana dari perlindungan itu 

kemudian turut andil dalam menegakkan hukum demi mencapai keadilan.
6
 Upaya 

pengungkapan secara menyeluruh suatu tindak pidana, khususnya tindak pidana yang 

terorganisasi, perlu juga diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku, pelapor, dan 

ahli.  

Banyaknya kasus yang terjadi pada saksi sebagaimana saksi tersebut harusnya 

memberikan jauh dari kata ancaman, tekanan pada saat memberikan kesaksiannya 

tetapi justru banyak saksi yang meminta perlindungan untuk melindunginya baik itu 

istri,keluarga,harta benda serta dirinya sendiri. Untuk kasus tertentupun mereka 

                                                           
6
 Rahmat, Kesaksian, Majalah Kesaksian Edisi II, 2012, hlm. 3.   
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sampai harus membuat identitas baru untuk keamanan serta rumah baru untuk tempat 

tinggal sementara, terlebih kasus narkotika bisa mengancam nyawa saksi tersebut. 

Berdasarkan permasalahan yang telah di uraikan di atas, penulis tertarik melakukan 

penelitian dalam bentuk penulisan hukum dan membahasnya dalam bentuk skripsi 

dengan judul “Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dalam 

Pemeriksaan Perkara Pidana”. 

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan uraian yang telah di kemukakan di atas, maka permasalahan dalam 

penulisan skripsi ini adalah: 

 

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara 

pidana ? 

2. Apakah faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara 

pidana? 

 

2. Ruang Lingkup Penelitian 

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum Pidana 

yang membahas analisis perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan 

perkara pidana. Ruang lingkup penelitian ini yaitu Kantor Advokat, Kepolisian 

Resort Bandar Lampung, Penelitian dilaksanakan pada tahun 2016.  
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah : 

 

a. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan 

perkara pidana 

 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam 

perkara pidana 

 

 

2. Kegunaan Penelitian 

 

a. Secara Teoritis 

 

Kegunaan dari penulisan ini adalah untuk pengembangan daya nalar dan daya 

pikir yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang dimiliki khususnya 

pengetahuan akan hukum pidana guna mendapatkan data secara obyektif melalui 

metode ilmiah dalam memecahkan setiap masalah yang ada khususnya masalah 

yang berkaitan dengan hukum pidana. 

 

b. Secara Praktis 

 

Kegunaan penulisan ini adalah kegunaan penulisan sendiri dalam rangka 

mengembangkan dan memperluas wawasan berfikir dalam menganalisis suatu 

masalah, penulisan ini juga dimaksudkan untuk memberikan sumbangan 
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pemikiran dalam proses ilmu pengetahuan hukum pidana dalam rangka 

memberikan suatu rasa aman dan nyaman di dalam masyarakat. 

D.   Kerangka Teoritis dan Konseptual 

1.    Kerangka Teoritis 

Kerangka  teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari 

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk 

mengadakan kesimpulan terhadap dimensi sosial yang di anggap relevan untuk 

penelitian.
7
 Setiap penelitian harus di sertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis. Hal 

ini karena adanya hubungan timbal balik yang erat antara teori dengan kegiatan 

pengumpulan, pengolahan, analisis, dan konstruksi data. 

Sebelum membahas permasalahan mengenai analisis perlindungan hukum terhadap 

saksi dalam perkara pidana penulis akan terlebih dahulu menjelaskan pengertian dari 

perlindungan hukum, yaitu : Perlindungan hukum terhadap saksi adalah jaminan dari 

undang-undang guna memberikan rasa aman kepada saksi dalam memberikan 

keterangan pada proses peradilan pidana. Bentuk perlindungan ini berupa pemberian 

sejumlah hak terhadap saksi menyangkut keterlibatan dan peranan saksi dalam 

peradilan pidana sehingga saat menjadi saksi seseorang tidak akan terganggu baik 

keamanan maupun kepentingannya.  

 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press Alumni. Bandung, 1986. hlm 123 
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Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia 

yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat 

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau 

dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus 

diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara 

pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.
8
 

c. Teori Perlindungan Hukum 

 

Perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi seseorang dengan cara 

mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam hal tersebut 

dan sekaligus merupakan tujuan memberikan perlindungan terhadap masyarakat. 

Perlindungan tersebut harus diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian 

hukum.
9
  

 

Perlindungan hukum adalah tindakan atau upaya untuk melindungi perbuatan 

sewenag-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk 

mewujudkan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati 

martabatnya sebagai manusia.
10

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Satjipto Raharjo. Penyelenggaraan Keadilan dalam Masyarakat yang Sedang Berubah, Jurnal 

Masalah Hukum, 1993, hlm 74 
9
 Soetjipto Raharjo. Permasalahan Hukum di Indonesia. Alumni. Bandung, 1983. hlm 121 

10
 Setiono. Rule Of Law (Supremasi Hukum). Surakarta, 2004. hlm 3 
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Perlindungan dibedakan menjadi dua yaitu : 

 

1. Perlindungan hukum preventif 

 

Perlindungan yang di berikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah 

sebabnya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan peundang-undangan dengan 

maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau 

batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
 
 

 

2. Perlindungan hukum represif 

 

Perlindungan akhir berupa sanksi seperti hukuman tambahan yang di berikan apabila 

sudah terjadi pelanggaran atau sengketa.
 11

 

 

 

b. Teori faktor penghambat penegakan hukum pidana menurut Soerjono Soekanto 

yaitu :
12

 

 

1. Faktor Hukum 

 

Terdapat beberapa asas dalam berlakunya undang-undang yang tujuannya adalah 

agar undang-undang tersebut mempunyai dampak positif. Artinya, agar undang-

undang tersebut mencapai tujuannya secara efektif di dalam kehidupan 

masyarakat. 

 

 

                                                           
11

 Muchsin. Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia. Surakarta, 2003. 

hlm 14 
12

 Soerjono Soekanto. Penegakan Hukum. Bandung:Bina Cipta, 1983. hlm 34-35,40 
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2. Faktor Penegak Hukum 

 

Penegak hukum mempunyai kedudukantertentu lazimnya dinamakan pemegang 

peranan (role occupant). Suatu hak sebenarnya wewenang untuk berbuat atau 

tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. 

 

3. Faktor Sarana atau fasilitas 

 

Penegak hukum tidak mungkin berlangsung lancar tanpa adanya faktor sarana 

atau fasilitas. Sarana dan fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia 

yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, 

keuanganyang cukup dan seharusnya. 

4. Faktor Masyarakat 

 

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai 

kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu 

maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. 

 

5. Faktor Kebudayaan 

 

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang 

mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi 

abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianut) dan apa yang 

dianggap buruk (sehingga dihindari). 
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3. Konseptual 

 

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep 

khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang berkaitan dengan istilah yang akan 

di teliti.
13

 

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan 

dalam skripsi ini, maka di bawah ini ada beberapa konsep yang bertujuan untuk 

menjelaskan istilah-istilah yang dapat di jadikan pegangan dalam memahami skripsi 

ini. 

a.  Analisis adalah menganalisis secara rinci suatu permasalahan. Analisis adalah 

penyelidikan terhadap suatu pristiwa untuk mengetahui keadaan yang 

sebenarnya.
14

 

c. Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian 

bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi atau korban, perlindungan 

hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat 

di wujudkan dalam berbagai bentuk.
15

 

 

d. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 

tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia 

alami sendiri.
16

 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. UI Press Alumni. Bandung, 1986. hlm 134 
14

 Kamus Besar Bahasa Indonesia, hlm 48. 
15

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Ui Press, Jakarta, 1984, hlm. 133 
16

 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban. 
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e. Pidana adalah penderitaan atau nestapa yang sengaja di bebankan kepada 

orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.
17

  

 

 

D. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka keseluruhan sistematika 

penulisannya di susun sebagai berikut :  

 

I. PENDAHULUAN 

 

Bab ini akan menguraikan tentang latar belakang masalah, permasalahan penelitian 

dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan 

konseptual serta sistematika penulisan. 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Dalam bab ini akan di kemukakan tentang pengertian analisis, perlindungan hukum, 

saksi, serta pengertian pidana. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bab ini menguraikan langkah-langkah atau cara yang di lakukan dalam                          

penulisan yang meliputi pendekatan masalah, sumber dan jenis data, populasi dan 

sample, metode pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data. 

 

 

                                                           
17

 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Bandar Lampung, Universitas Lampung, 2011, hlm. 8 
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IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini berisikan jawaban dari permasalahan yang telah di rumuskan yang memuat 

tentang perlindungan hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana serta 

faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana. 

Jawaban dari permasalahan tersebut di berikan oleh responden dari pihak aparat 

penegak hukum yang kemudian di analisis. 

V. PENUTUP 

Dalam bab ini mengemukakan kesimpulan tentang hal-hal yang telah di uraikan 

dalam bab-bab terdahulu, guna menjawab permasalahan mengenai perlindungan 

hukum terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana serta faktor penghambat 

perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara pidana. Dalam bab ini di berikan 

juga tambahan pemikiran berupa saran yang berkaitan dengan masalah yang di teliti 

yang berkaitan mengenai perlindungan bagi saksi dalam pemeriksaan perkara 

pidana. 
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II. TINJAUAN PUSTAKA 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

 

Perlindungan berasal dari kata lindung yang artinya menempatkan diri dibawah 

sesuatu, supaya tersembunyi. Sedangkan perlindungan memiliki pengertian suatu 

perbuatan, maksudnya melindungi, memberi pertolongan.
18

 Bellefroid mengatakan:
19

 

“ Hukum yang berlaku di masyarakat yang mengatur tata tertib masyarakat itu, 

didasarkan atas kekuasaan yang ada dalam masyarakat” 

Perlindungan hukum menurut Sudikno Mertokusumo adalah adanya jaminan hak dan 

kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam 

hubungan dengan manusia lain.
20

 Pada tahun 2003, good will (iktikad baik) dari 

pemerintah untuk melakukan perlindungan terhadap saksi dan korban mulai tampak, 

tetapi baru sebatas pada kasus-kasus tertentu.
21

  

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan 

terhadap hak-hak asasi manusia yang dimilki oleh subyek hukum berdasarkan 

ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah 

yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.
22

 

                                                           
18

 Wjs Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 1961, hlm 

540. 
19

 K. Kueteh Sembiring, Sumber- sumber Hukum, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 

Medan, 1987, hlm 9 
20

 Soedikno Mertokusumo, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Liberty, Jogjakarta, 1991, hlm 9 
21

 Rocky Marbun, Cerdik & Taktis Menghadapi Kasus Hukum, Jakarta, Visimedia, 

2009, hlm. 86.   
22

 Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Surabaya, Bina Ilmu, 

1987, hlm 25 
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Perlindungan Hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya 

perlindungan oleh hukum saja. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula 

dengan adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai 

subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia serta lingkungannya. 

Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu 

tindakan hukum.
23

 

Dengan kata lain hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, 

penegakan hukum harus memperhatikan 4 unsur yaitu kepastian hukum, 

kemanfaatan hukum, keadilan hukum, jaminan hukum.
24

. Bentuk atau jenis 

perlindungan adalah fisik, mental, dan sebagainya, yang melaksanakan adalah aparat 

terkait. Melalui Pasal 34 Undang-Undang nomor 26 Tahun 2000 Tentang pengadilan 

Hak Asasi Manusia di tegaskan bahwa : 

a. Setiap korban dan saksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat 

berhak atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan 

kekerasan dari pihak manapun. 

b. Perlindungan tersebut wajib di laksanakan oleh aparat penegak hukum dan 

aparat keamanan. 

 

Bentuk-bentuk perlindungan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi 

Manusia: 

a. Perlindungan atas keamanan pribadi korban atau saksi dari ancaman fisik 

dan mental 

b. Perahasiaan identitas korban dan saksi 

c. Pemberian keterangan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa 

bertatap muka dengan tersangka 

 

                                                           
23

 CST Kansil, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Jakarta, Balai Pustaka, 

1989. hlm 102 
24

 Ishaq, Dasar-dasar Ilmu Hukum, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm 43 
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Adapun lembaga yang di sediakan untuk melindungi saksi dan korban yaitu lembaga 

perlindungan saksi dan korban adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk 

memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi satu korban.
25

 

 

Tata cara memperoleh perlindungan antara lain : 

a. Mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK 

b. LPSK memeriksa permohonan dan paling lambat 7 hari harus ada keputusan 

tertulis 

c. Apabila LPSK menerima permohonan maka saksi dan korban 

menandatangani pernyataan kesediaan untuk mengikuti syarat dan ketentuan 

perlindugan saksi/korban 

d. LPSK wajib memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi termasuk 

keluarga, sejak di tandatangani pernyataan kesediaan tersebut 

Adapun penghentian perlindungan antara lain : 

a. Atas permohonan saksi atau korban jika permohonan di ajukan atas inisiatif 

sendiri 

b. Atas permintaan pejabat yang berwenang bila permohonan perlindungan 

diajukan pejabat yang bersangkutan 

c. Saksi atau korban melanggar ketentuan tertulis dalam perjanjian 

d. LPSK berpendapat bahwa saksi tidak lagi memerlukan perlindungan 

berdasarkan bukti-bukti yang menyakinkan 

e. Penghentian perlindungan harus di lakukan secara tertulis
26

 

 

Dengan berada dibawah perlindungan LPSK, saksi dan/atau korban ini tidaklah 

secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang 

sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Dalam realita social penegak hukum 

tidak mau mendengar, melihat, atau merasakan bahwa saksi yang dipanggil oleh 

penegak hukum, apakah dirinya merasa aman atau nyaman, termasuk anggota 

keluarganya. Apalagi dalam setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan 

                                                           
25

 Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan 

Bantuan Kepada Saksi dan Korban 
26

 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan korban dan Saksi, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, 

hlm 102 
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sampai pemeriksaan di pengadilan yang bertele-tele memakan waktu cukup lama. 

Kadang-kadang perkara yang telah berlangsung cukup lama, sehingga secara 

manusiawi saksi atau korban lupa akan peristiwa itu, tetapi didepan sidang 

pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya.
27

 

B. PENGERTIAN SAKSI 

 

Dalam proses peradilan pidana saksi adalah salah satu kunci untuk memperoleh 

kebenaran material. Teorinya  Pasal 184-185 Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) secara tegas memberikan gambaran mengenai hal tersebut. Pasal 

184 menempatkan keterangan saksi diurutan pertama diatas alat bukti lain berupa 

keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Pasal 185 Ayat (2) 

berbunyi : keterangan seseorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa 

terdakwa bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan padanya. Ayat (3) dari pasal 

yang sama berbunyi: ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku 

apabila disertai dengan alat bukti yang sah lainnya. 

Secara sederhana, saksi adalah mereka yang mempunyai pengetahuan sendiri 

berdasarkan apa yang dialami, dilihat, dan didengar tentang terjadinya suatu tindak 

pidana. Lebih jelasnya pengertian saksi ini terdapat dalam Pasal 1 Angka 26 KUHAP 

bahwa :  

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan,penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang dia dengar 

                                                           
27

 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, 2012, hlm. 

305   
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sendiri, dia lihat sendiri dan dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari 

pengertiannya itu.  

 

Dengan demikian jelas bahwa untuk bertindak sebagai saksi dia haruslah seorang 

yang benar-benar mendengar, melihat dan mengalami sendiri suatu peristiwa pidana 

tersebut. Saksi yang hanya mendengar dan mengetahui adanya suatu tindak pidana 

dari cerita orang lain bukan termasuk alat bukti yang sah. Hal ini diterangkan dalam 

penjelasan Pasal 185 Ayat (1) KUHAP yang menyatakan bahwa dalam keterangan 

saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau testimonium de 

auditu. Menurut Andi Hamzah yaitu : 

Kesaksian de auditu tidak diperkenankan sebagai alat bukti namun patut pula di 

dengarkan oleh hakim untuk memperkuat keyakinan hakim yang bersumber kepada 

alat bukti yang lain
28

.  

 

Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang lain atau 

testimonium de auditum, maksudnya agar hakim lebih cermat dan memperhatikan 

keterangan yang diberikan saksi harus benar-benar diberikan secara bebas, jujur dan 

objektif.
29

 

 

Asas dalam pemeriksaan saksi adalah asas unus testis nullus testis artinya satu saksi 

bukan merupakan saksi yang di atur dalam pasal 185 Ayat (2) KUHAP tetapi asas 

tersebut dapat disimpangi berdasarkan pasal 185 Ayat (3) KUHAP bahwa ketentuan 

tersebut tidak berlaku apabila disertai dengan satu alat bukti lain yang sah. 
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Berdasarkan tafsir acontrario keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan 

kesalahan apabila disertai alat bukti lain.
30

 

 

Sesuai dengan penjelasan KUHAP yang mengatakan kesaksian de auditu tidak 

diperkenankan sebagai alat bukti, dan selaras pula dengan tujuan hukum acara pidana 

yaitu mencari kebenaran materiil dan bila untuk perlindungan terhadap hak-hak asasi 

manusia dimana keterangan saksi yang hanya mendengar dari orang lain tidak 

menjamin kebenarannya, maka kesaksian de auditu atau tidak patut dipakai di 

Indonesia pula.  

Begitu pula menurut pendapat Wiryono Prodjodikoro yaitu : 

Melarang pemakaian keterangan saksi de auditu sebagai alat bukti yang sah dengan 

mengatakan: Hakim dilarang memakai sebagai alat bukti suatu keterangan saksi de 

auditu yaitu tentang suatu keadaan yang saksi itu hanya mendengar saja terjadinya 

peristiwa pidana tersebut dari orang lain.
31

 

Larangan semacam ini bahkan sudah semestinya akan tetapi harus diperhatikan 

bahwa kalau ada saksi yang menerangkan telah mendengar terjadinya suatu keadaan 

dari orang lain kesaksian semacam ini tidak selalu dapat disampingkan begitu saja. 

Mungkin sekali hal pendengaran suatu peristiwa dari orang lain dapat berguna untuk 

penyusunan suatu rangkaian pembuktian terhadap terdakwa. 
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Hak-hak saksi menurut Undang-Undang No 31 Tahun 2014 Pasal 5 adalah : 

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

bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 

akan, sedang, atau telah di berikannya 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan 

dukungan keamanan 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan 

d. Mendapat penerjemahan 

e. Bebas dari pernyataan yang menjerat 

f. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus 

g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan 

h. Mendapat informasi dalam hal terpidana di bebaskan 

i. Dirahasiakan identitasnya 

j. Mendapat identitas baru 

k. Mendapat kediaman sementara 

l. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan 

m. Mendapat nasihat hukum 

n. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindugan 

berakhir 

o. Mendapat pendampingan
32

 

 

Di dalam KUHAP terdapat ketidakseimbangan pengaturan antara hak yang diperoleh 

saksi dengan kewajiban yang dibebankan kepadanya pada pemeriksaan perkara 

pidana. Dibandingkan dengan terdakwa, saksi tidak memiliki aturan-aturan 

normative khusus yang dapat menjamin hak-haknya. 

Berbeda dengan terdakwa yang memiliki hak-hak tersendiri yang diatur dalam 

bagian khusus pada KUHAP. Hanya ada satu pasal yang secara normaif khusus 

memberikan hak kepada saksi yaitu pada Pasal 229 Ayat (1) KUHAP yang berbunyi:  

Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka memberikan 

keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat penggantian biaya 

menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.  
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Akan tetapi di dalam prakteknya hak saksi untuk memperoleh penggantian biaya ini 

tidak jarang tidak dapat dilaksanakan dengan alasan ketiadaan dana.  

Selanjutnya, hak-hak saksi yang ada dalam KUHAP selain pasal tersebut di atas pun 

sangat terbatas, antara lain: 

1. Hak untuk memberikan keterangan pada penyidik tanpa tekanan dari siapapun 

dan atau dalam bentuk apapun (Pasal 117 Ayat (1). 

2. Hak untuk mengetahui dan menyetujui atau menolak berita acara penyidikan 

(Pasal 118). 

3. Hak untuk mendapat perlindungan dari pernyataan yang bersifat menjerat (Pasal 

166). 

Satu ketentuan mengenai suatu bentuk perlindungan terhadap saksi pada saat 

pemeriksaan di sidang pengadilan dalam KUHAP, yaitu Pasal 173 dimana hakim 

ketua sidang dapat memeriksa saksi tanpa kehadiran terdakwa apabila dipandang 

perlu. Hal ini merupakan perlindungan terhadap keadaan psikis saksi dimana ada 

kemungkinan saat berhadapan dengan terdakwa saksi mengalami tekanan mental. 

Tetapi tujuan diadakannya ketentuan dalam KUHAP semacam ini pun berorientasi 

untuk melindungi saksi melainkan untuk mendapatkan keterangan yang paling benar 

dari saksi, itu pun bisa dilakukan dengan pertimbangan Hakim ketua sidang.  

Hak saksi untuk meminta ketidakhadiran tedakwa saat dirinya dimintai keterangan. 

Beberapa tindakan yang diberikan kepada saksi dalam keadaan tertentu pun lebih 

berupa tindakan untuk memudahkan diperolehnya keterangan dari saksi yang 

bersangkutan. Tindakan itu antara lain penunjukan penerjemah bagi saksi yang tidak 
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paham Bahasa Indonesia dan saksi yang bisu tuli serta tidak bisa menulis di tingkat 

sidang pengadilan. Sedangkan di tingkat penyidikan beberapa perlakuan yang dapat 

diberikan kepada saksi dalam keadaan tertentu antara lain bila saksi dengan alasan 

yang kuat dan wajar tidak dapat memenuhi panggilan untuk pemeriksaan maka 

penyidik datang ke kediamannya untuk melakukan pemeriksaan. Bila saksi berdiam 

diluar wilayah hukum penyidik yang berwenang atas suatu perkara maka saksi tidak 

harus datang kepada penyidik tersebut tetapi pemeriksaan dilakukan oleh penyidik di 

wilayah hukum saksi tadi berdiam. Dengan demikian, sedikit banyak kepentingan 

saksi tidak terganggu dalam memberikan keterangan. Dengan sedikitnya hak-hak 

yang diberikan kepada saksi, di lain pihak KUHAP membebankan kewajiban yang 

cukup berat bagi saksi, bahkan diantaranya disertai ancaman pidana, antara lain: 

1. Kewajiban untuk memenuhi panggilan penyidik dan panggilan sidang. Apabila 

menolak memenuhi panggilan tersebut, saksi dapat dihadapkan secara paksa. 

(Pasal 112 Ayat (1). 

2. Kewajiban bersumpah atau berjanji sebelum memberikan keterangan. 

Kewajiban ini disertai ancaman sandera di tempat rumah tahanan Negara paling 

lama empat belas hari bila saksi menolaknya. (Pasal 160 Ayat (3). 

3. Kewajiban saksi untuk tetap hadir di persidangan setelah memberikan 

keterangan. (Pasal 167) 

Hal ini berarti seseorang yang ditunjuk menjadi saksi tidak bisa menolak dengan 

alasan apapun kecuali seperti yang telah diatur di dalam KUHAP sendiri yaitu alasan 

pekerjaan, harkat, dan martabatnya. Melihat adanya kewajiban-kewajiban yang 

disertai ancaman pidana yang berat, bisa dikatakan hak-hak yang diberikan kepada 
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saksi belum cukup terpenuhi. KUHAP belum menyediakan kerangka kerja yang 

efektif guna melindungi kepentingan dan keamanan saksi dalam memberikan 

keterangan pada suatu sistem peradilan pidana.  

Bahkan di dalam KUHAP tidak diadakan pengaturan tersendiri mengenai saksi atau 

mengenai perlakuan terhadap saksi. Bila dibandingkan dengan tersangka atau 

terdakwa, kedudukan saksi dalam undang-undang ini lemah sekali. Hak-hak yang 

diberikan kepada saksi di dalam KUHAP ini juga diberikan kepada tersangka atau 

terdakwa. Jadi, hak-hak yang dimiliki saksi dimiliki pula oleh tersangka atau 

terdakwa, sedangkan tidak semua hak-hak yang dimiliki tersangka atau terdakwa 

dimiliki pula oleh saksi. 

1. Pengaturan saksi dalam Undang-Undang 

KUHAP tidak mengatur perlindungan terhadap saksi. Di dalam kenyataannya, 

meskipun telah disahkan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban terdapat pula beberapa Undang-Undang mengenai tindak pidana khusus 

yang mencantumkan sejumlah pasal yang berkaitan dengan perlindungan saksi 

dalam tindaak pidana yang bersangkutan. Berikut akan diuraikan mengenai 

pengaturan perlindungan terhadap saksi dalam beberapa peraturan perundang-

undangan pidana di luar KUHP dan KUHAP. 

2. Kategori orang yang di kecualikan sebagai saksi 

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi kecuali ditentukan orang lain 

oleh undang-undang. Pasal 168 KUHAP mengatur tentang orang-orang yang 

tidak dapat di dengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi, 

yaitu: 
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a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 

sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa. 

b) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa, saudara ibu 

atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan karena 

perkawinan dan anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga. 

c) Suami atau isteri terdakwa meskipun sudah becerai atau yang bersama-sama 

sebagai terdakwa. Orang-orang tersebut dalam Pasal 168 KUHAP disebut 

relatif tidak berwenang (relative onbevoegd) untuk memberi kesaksian, 

karena jika jaksa dan terdakwa serta orang-orang tersebut menyetujuinya, 

maka mereka dapat di dengar sebagai saksi.  

Namun demikian walaupun ketiga golongan tersebut tidak setuju memberikan 

kesaksian yaitu jaksa, terdakwa dan orang-orang tersebut di atas, hakim masih bisa 

memutuskan untuk mendengar namun tidak sebagai saksi, artinya tidak di sumpah, 

tetapi hanya untuk memberi keterangan saja. Di samping karena hubungan 

kekeluargaan (sedarah dan semenda) ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa juga 

mereka karena pekerjaan, harkat dan martabat atau jabatannya diwajibkan 

menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban memberi keterangan 

sebagai saksi.  

Menurut penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang menetukan adanya 

kewajiban untuk menyimpan rahasia ditentukan oleh perundang-undangan. 

Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan peraturan perundang-
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undangan yang mengatur tentang jabatan atau pekerjaan yang dimaksud, maka 

seperti yang ditentukan oleh ayat ini, hakim menentukan sah atau tidaknya alasan 

yang dikemukakan untuk mendapat kebebasan tersebut. Dalam Pasal 171 KUHAP 

ditambahkan pengecualian untuk memberi kesaksian di bawah sumpah yaitu:  

a) Anak yang usianya belum mencukupi lima belas tahun dan belum pernah 

melangsungkan perkawinan. 

b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya baik kembali. 

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa anak yang belum berumur lima 

belas tahun, demikian juga dengan orang yang sakit ingatan, sakit jiwa, sakit gila 

walaupun gejalanya timbul hanya dalam waktu tertentu, yang dalam ilmu penyakit 

jiwa disebut psycopat, mereka ini tidak dapat dipertanggungjawabkan secara 

sempurna dalam hukum pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji 

dalam memberikan keterangan, karena itu keterangan mereka hanya dipakai sebagai 

petunjuk saja. Menjadi saksi adalah suatu kewajiban bagi setiap orang. 

Apabila orang yang menjadi saksi dipanggil ke persidangan untuk memberikan 

keterangan tetapi menolak kewajiban itu, maka ia dapat dikenakan pidana 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 159 Ayat (2) 

KUHAP menyatakan: 

Bahwa dalam hal saksi tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim 

ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangkal bahwa saksi tidak akan 

mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut 

dihadapkan ke persidangan. 
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Sebelum bertindak,maka hakim terlebih dahulu diperiksa, apakah saksi yang 

bersangkutan telah dipanggil dengan baik secara tertulis, dan jika memang ternyata 

demikian, maka yang menjadi persoalan adalah apakah perkara tesebut akan 

dilanjutkan pemeriksaannya atau tidak, hal tersebut akan tergantung pada banyak 

atau kurang pentingnya keterangan dari saksi yang tidak hadir tersebut. Mengenai hal 

ini, hakimlah yang memutuskannya.  

Jika diputuskan untuk menunda pemeriksaan perkara pidana tersebut, maka hakim 

barulah yang akan memberitahukan pemanggilan kembali saksi yang tidak hadir 

tersebut dan membawanya ke muka sidang. Di samping itu, saksi yang ingkar 

menghadap pengadilan tersebut dapat dituntut atas dasar Pasal 216 dan Pasal 522 

KUHP. 

3. Kedudukan keterangan saksi dalam sistem pembuktian 

Pada umumnya alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama 

dalam perkara pidana, agar keterangan saksi atau kesaksian mempunyai nilai serta 

kekuatan pembuktian perlu diperhatikan beberapa pokok ketentuan yang harus 

dipenuhi oleh seorang saksi. Artinya, agar keterangan seorang saksi dapat dianggap 

sah sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian, harus dipenuhi 

aturan ketentuan sebagai berikut: 

a)  Harus mengucapkan sumpah dan janji Menurut ketentuan Pasal 160 Ayat (3), 

sebelum memberikan keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji. 

Sumpah atau janji tersebut dilakukan menurut cara agamanya masing-masing yang 

berisi bahwa saksi akan memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan tidak 
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lain dari pada sebenarnya. Pada perinsipnya sumpah wajib diucapkan sebelum saksi 

memberikan keterangan, tetapi dalam hal yang dianggap perlu oleh pengadilan, 

sumpah atau janji dapat diucapkan sesudah saksi memberikan keterangan. 

b)  Keterangan saksi yang bernilai sebagai alat bukti tidak semua keterangan saksi 

mempunyai nilai sebagai alat bukti, keterangan saksi yang mempunyai nilai adalah 

keterangan yang sesusai dengan apa yang dijelaskan Pasal 1 angka 27 KUHAP, yaitu 

yang saksi lihat sendiri, saksi dengar sendiri, saksi alami sendiri, serta menyebut 

alasan dari pengetahuannya itu. 

c)  Keterangan saksi harus diberikan disidang pengadilan agar keterangan saksi dapat  

dinilai sebagai alat bukti. Hal ini sesuai dengan penegasan Pasal 185 Ayat (1) 

KUHAP, keterangan yang dinyatakan di luar sidang pengadilan (Outside the court) 

bukan merupakan alat bukti, tidak dapat dipergunakan untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa. Sekalipun misalnya hakim, penuntut umum, atau terdakwa mendengar 

keterangan seseorang yang berhubungan dengan peristiwa pidana yang sedang 

diperiksa dan keterangan itu mereka dengar di depan halaman kantor pengadilan, 

maka keterangan tersebut tidak dapat dinilai sebagai alat bukti karena tidak 

dinyatakan di depan sidang pengadilan. 

d)  Keterangan seorang saksi saja dianggap tidak cukup, ini berarti jika alat bukti 

yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri dari seorang saksi saja tanpa 

ditambah dengan keterangan saksi yang lain atau alat bukti yang lain, kesaksian 

tunggal yang seperti ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk 
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membuktikan kesalahan terdakwa sehubungan dengan tindak pidana yang 

didakwakan kepadanya.  

Ketentuan ini berlaku dalam proses pemeriksaan perkara secara biasa. Dalam 

pemeriksaan acara cepat, keyakinan hakim cukup didukung oleh satu alat bukti yang 

sah, seperti yang ditegaskan dalam penjelasan Pasal 184 KUHAP. Apabila hakim 

menghadapi masalah seperti ini biasanya hakim atau penuntut umum mencoba 

mencukupi keterangan saksi tunggal dengan alat bukti petunjuk. Petunjuk yang mana 

dapat ditarik dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan terdakwa 

atau dari kejadian maupun dari keadaan yang ada persesuainnya antara yang satu 

dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat 

bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti harus terdapat 

persesuaiannya antara perbuatan, kejadian, atau keadaan dengan peristiwa pidana
33

.  

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang sah dalam hukum acara pidana mempunyai 

kekuatan pembuktian bebas, maksudnya pada alat bukti kesaksian tidak melekat sifat 

pembuktian sempurna dan juga tidak melekat didalamnya sifat kekuatan pembuktian 

yang mengikat dan menentukan. Keterangan saksi juga sama sekali tidak mengikat 

bagi hakim. Hakim bebas untuk menganggapnya sempurna ataupun tidak. Tidak ada 

keharusan bagi hakim untuk menerima kebenaran setiap keterangan saksi.  

Hakim menilai kekuatan atau kebenaran yang melekat pada keterangan itu dan dapat 

menerima ataupun menyampingkannya Pasal 174 KUHAP mengatur hal seorang 

saksi memberi keterangan dibawah sumpah yang disangka bohong atau yang lazim 
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disebut dengan sumpah palsu. Dalam hal ini hakim harus memperingatkan seorang 

saksi atas persangkaan adanya sumpah palsu sehingga barang kali saksi akan 

menarik kembali keterangan yang disangka bohong tersebut. Seorang saksi masih 

diizinkan untuk menarik kembali keterangannya dan menerangkan keadaan 

sebenarnya. Pasal 174 Ayat (2) menyebutkan : 

Apabila saksi tetap bertahan pada keterangannya yang telah dianggap dusta tadi, 

maka hakim dapat memerintahkan untuk menahan sementara saksi tersebut untuk 

selanjutnya dituntut perkara dengan dakwaan sumpah palsu.  

Jika pemeriksaan suatu perkara pidana tidak dapat dilanjutkan karena keputusannya 

justru tergantung pada kesaksian yang disangka palsu, maka sidang perkara tersebut 

dapat ditunda dan pemeriksaan selanjutnya ditentukan sampai selesainya tuntutan 

pidana terhadap saksi tersebut. Dalam hal penahanan terhadap saksi diperintahkan 

oleh hakim maka panitera harus membuat berita acara yang ditandatangani oleh 

hakim dan panitera kemudian akan dijadikan landasan penuntutan pidana terhadap 

saksi tersebut.  

Pengertian saksi secara sederhana adalah orang yang mengetahui, melihat, 

mendengar serta mengalami sendiri suatu peristiwa tindak pidana yang sedang 

diperkarakan. Lebih jelas pengertian saksi ini terdapat dalam Kitab Undang-Undang 

Acara Pidana (KUHAP), yang tepatnya termuat dalam Pasal 1 Ayat 26 KUHAP  :  

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 

penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.  
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Dengan demikian jelas bahwa untuk dapat menjadi saksi yang keterangannya 

merupakan alat bukti yang sah dalam suatu perkara pidana. Haruslah seorang yang 

benar-benar mendengar, melihat, dan mengalami sendiri suatu peristiwa tersebut. 

Saksi yang hanya mengetahui, ataupun mendengar dari cerita orang lain, dimana 

kesaksiannya itu diperoleh dari orang lain bukan langsung karena mengalaminya 

sendiri atau lazimnya disebut dengan testimonium de auditu ini tidak mempunyai 

kekuatan untuk menjadi alat bukti yang sah.  

Sehubungan dengan keterangan saksi ini menyangkut masalah berapakah jumlah 

saksi yang sesuai untuk kepentingan peradilan, dalam Pasal 185 ayat (2) KUHAP, 

yaitu bahwa keterangan seorang saksi saja dinilai tidak cukup untuk menyatakan 

bahwa terdakwa bersalah atas perbuatan yang didakwakan kepadanya.  

Kedudukan keterangan saksi, jika keterangan itu diberikan oleh saksi yang diajukan 

oleh Jaksa Penuntut Umum, maka keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut 

merupakan keterangan yang akan memberatkan bagi terdakwa, apabila saksi yang 

akan memberikan keterangan berasal dari terdakwa atau penasehat hukumnya, maka 

keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut merupakan keterangan yang akan 

meringankan bagi terdakwa. Fungsi dari seorang saksi adalah adalah memberikan 

keterangan. Pengertian keterangan saksi sesuai dengan Pasal 1 angka 27 KUHAP, 

dimana peristiwa pidana itu harus: 

1.  Dengar sendiri, maksudnya adalah bahwa peristiwa pidana itu di dengar oleh 

dirinya sendiri secara pribadi. 
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2.   Lihat sendiri, artinya bahwa sebagian atau seluruh dari peristiwa tersebut dilihat 

sendiri olehnya secara pribadi. 

3.  Alami sendiri, maksudnya adalah dirinyalah yang mengalami sendiri, apabila ia 

mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, maka biasanya ia merupakan saksi. 

Saksi disini adalah adalah saksi yang melaporkan suatu peristiwa pidana yang 

membuat ia maupun pihak lain merasa dirugikan.  

 

Agar supaya dapat menjadi keterangan saksi yang digunakan sebagai alat bukti yang  

sah, maka keterangan saksi itu harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:
34

 

a. Syarat formil 

Bahwa keterangan saksi hanya dapat dianggap sah, apabila sebelum saksi tersebut 

memberikan keterangan di depan hakim, ia harus bersedia diambil sumpahnya atau 

mengucapkan janji sesuai agama dan kepercayaannya. Apabila keterangan yang 

diberikan tidak berada di bawah sumpah janji, maka keterangan yang diberikan itu 

tidak dianggap sebagai alat bukti, namun hanya dianggap sebagai keterangan 

tambahan, keterangan yang diberikan oleh saksi tersebut tetap di dengarkan dan 

diketahui hakim, bahkan tidak dapat dipungkiri, meskipun hanya berupa keterangan 

yang sifatnya penambah, namun dalam prakteknya keterangan ini dapat 

mempengaruhi hakim dalam menguatkan keputusan. 

b. Syarat material 

Berhubungan dengan unus testis nulllus testis yang maksudnya adalah keterangan 

seorang saksi saja tidak dapat dianggap sah sebagai alat pembuktian. Pengaturan 
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lebih lanjut dari keterangan saksi dalam sistem pembuktian dapat dilihat pada Pasal 

185 KUHAP, sebagai berikut: 

1.  Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang 

pengadilan. 

2.  Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 

bersalah terhadap perbuatan yang telah didakwakan kepadanya. 

3.  Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak berlaku apabila disertai 

dengan alat bukti sah lainnya. 

4.  Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau 

keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan 

saksi itu ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa, sehingga 

dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Baik pendapat 

maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan merupakan 

keterangan saksi. 

Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-

sungguh memperhatikan: 

a)  Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain.  

b)  Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain. 

c) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk member keterangan 

tertentu. 

d)  Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat 

mempengaruhi dapat tidaknya keterangan tersebut dipercaya. 
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Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai antara satu dengan yang 

lain, tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan 

keterangan dari saksi yang disumpah, dapat dipergunakan sebagai tambahan alat 

bukti sah yang lain Dengan memperhatikan Pasal 185 KUHAP ini, yang disertai 

dengan ayat-ayatnya khususnya Ayat (2) dan Ayat (4), maka dapat dijadikan 

pengecualian, yang berarti bahwa keterangan seorang saksi hanya cukup untuk 

pembuktian terhadap salah satu unsur kejadian yang didakwakan kepadanya.  

 

Akan tetapi apabila keterangan dari saksi-saksi yang berdiri sendiri itu mempunyai 

hubungan satu dengan yang lain, maka dapat membuktikan tidak hanya satu unsur 

kejadian saja, tetapi dimungkinkan dapat membuktikan semua unsur dari suatu 

kejadian tertentu. 

4. Jenis-jenis saksi adalah : 

a. Saksi a charge adalah saksi yang memberikan keterangan yang 

menguatkan pihak Jaksa. 

b. Saksi a de charge adalah saksi yang memberikan keterangan yang 

menguatkan pihak Terdakwa. 

c. Saksi Mahkota adalah saksi korban yaitu yang melapor atau saksi yang 

mengadu (Pasal 160 Ayat 1 a,b KUHAP) 

d. Saksi relatief onbevoegd adalah mereka yang tidak mampu secara nisbi 

atau relatief, mereka ini boleh didengar, tetapi tidak sebagai saksi ialah 

anak dibawah umur, orang gila.
 35

 

e. Saksi absolut onbevoegd adalah mereka yang idak mampu secara mutlak 

atau absolut, hakim dilarang mendengar mereka ini sebagai saksi. Mereka 

adalah keluarga sedarah. 
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C. Proses Pemeriksaan Perkara Pidana 

 

Berawal dari terjadinya tindak pidana yang berupa kejahatan atau pelanggaran, 

tindak pidana di terima oleh penyidik melalui tiga jalur : laporan, aduan, dan 

tertangkap tangan. 

1. Tahap Penyelidikan 

Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan 

menemukan suatu pristiwa yang di duga sebagai tindak pidana guna menentukan 

dapat atau tidaknya di lakukan penyidikan menurut cara yang di atur dalam 

undang-undang ini. (Pasal 1 Ayat 5 KUHAP) 

 

2. Tahap Penyidikan 

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara 

yang di atur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti 

yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan 

guna menemukan tersangkanya. (Pasal 1 Ayat 2 KUHAP) 

3. Tahap Penuntutan 

Tindakan penuntut umum untuk melimpakan perkara pidana ke pengadilan 

negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang di atur dalam undang-

undang ini dengan permintaan supaya di periksa dan di putus oleh hakim di 

sidang pengadilan. (Pasal 1 Ayat 7 KUHAP) 

4. Tahap Pemeriksaan Pengadilan 

Apabila terhadap suatu perkara pidana telah dilakukan penuntutan, maka perkara 

tersebut diajukan kepengadilan. Tindak Pidana tersebut untuk selanjutnya 
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diperiksa, diadili dan diputus oleh majelis hakim dan Pengadilan Negeri yang 

berjumlah 3 (Tiga) Orang.  

 

Pada saat majelis hakim telah ditetapkan, selanjutnya ditetapkan hari sidang. 

Pemberitahuan hari sidang disampaikan oleh penuntut umum kepada terdakwa di 

alamat tempat tinggalnya. Dalam hal ini surat panggilan memuat tanggal, hari serta 

jam dan untuk perkara apa ia dipanggil. Surat panggilan termaksud disampaikan 

selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai. 

 

Sistem pembuktian yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 

adalah sistem pembuktian berdasarkan Undang-Undang yang negatif. Hal ini dapat 

disimpulkan dari Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Pasal 183 

KUHAP menyatakan: Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang 

kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadinya dan bahwa terdakwalah 

yang bersalah melakukannya. Berdasarkan pernyataan tersebut, nyatalah bahwa 

pembuktian harus didasarkan pada alat bukti yang disebutkan dalam undang-undang 

disertai keyakinan hakim atas alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan, yang 

terdiri dari:  

1. Keterangan saksi 

2. Keterangan Ahli 

3. Surat 

4. Petunjuk 

5. Keterangan terdakwa.  
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Disamping itu Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana juga menganut minimun 

pembuktian, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 183 dalam memutuskan suatu 

perkara pidana hakim harus memutuskan berdasarkan sejumlah alat bukti. Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana memberikan batasan minimal penggunaan 

alat bukti, yaitu minimal dua alat bukti disertai oleh keyakinan hakim. Tahap 

memeriksaan perkara pidana dipengadilan ini dilakukan setelah tahap pemeriksaan 

pendahuluan selesai. Pemeriksaan ini dilandaskan pada sistem dan dimulai dengan 

menyampaikan berkas perkara kepada Public.  

Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan diawali dengan pemberitahuan untuk datang 

ke sidang pengadilan ynag dilakukan secara sah menurut Undang-Undang. Dalam 

hal ini KUHAP Pasal 154 telah memberikan batasan syarat syahnya tentang 

pemanggilan kepada terdakwa dengan ketentuan surat panggilan kepada terdakwa 

disampaikan di alamat tempat tinggalnya atau apabila tempat tinggalnya tidak 

diketahui, disampaikan di tempat kediaman terakhir. Apabila terdakwa tidak ada 

ditempat kediaman terakhir, surat panggilan disampaikan melalui kepala desa yang 

berdaerah hukum tempat tinggal terdakwa atau tempat kediaman terakhir dalam hal 

terdakwa ada dalam tahanan surat panggilan disampaikan kepadanya melalui pejabat 

rumah tahanan negara.  

Penerimaan surat panggilan terdakwa sendiri ataupun orang lain atau melalui orang 

lain, dilakukan dengan tanda penerimaan apabila tempat tinggal maupun tempat 

kediaman terakhir tidak dikenal, surat panggilan ditempelkan pada tempat 

pengumuman di gedung pengadilan yang berwenang mengadili perkaranya. 

Keterangan saksi adalah alat bukti yang sah, pada umumnya semua orang dapat 
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menjadi saksi. Keterangan saksi sebagaimana di cantumkan Pasal 184 Ayat 7 

KUHAP berbunyi sebagai berikut :  

Keterangan dari saksi yang tidak di sumpah meskipun sesuai satu dengan yang lain, 

tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan 

dari saksi yang di sumpah, dapat di pergunakan sebagai tambahan alat bukti sah yang 

lain. 

Keterangan saksi memiliki beberapa ketentuan yakni keterangan saksi di berikan 

tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun. Misalnya di arahkan atau di 

sugestikan atau di pengaruhi. Saksi di wajibkan memberikan keterangan yang 

sebenarnya. Hal ini dapat di ingatkan kepada saksi tetapi penyidik sebaiknya 

mengutarakan sebelum saksi memberikan keterangan sebab jika saksi sidang 

mengutarakan keterangannya, saksi tersebut dapat tersinggung seolah-olah petugas 

tidak mempercayainya dan hal seperti ini perlu di hindari.
36

 

 

D. Tinjauan Umum Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Lembaga-lembaga negara baru yang lahir karena undang-undang cenderung 

berbentuk komisi atau lembaga yang mempunyai sifat yang indenpenden. Lahirnya 

lembaga-lembaga negara baru tersebut sebagai akibat dari gelombang baru 

demokrasi yang terjadi di sejumlah negara khususnya yang mengalami proses 

transisi, muncul organ-organ kekuasaan baru, baik yang sifatnya independen, 

maupun yang sebatas sampiran negara.  
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Walaupun bukan merupakan bentuk kekalahan terhadap perkembangan baru dan 

pergeseran paradigma pemerintahan, kelahiran organ-organ kekuasaan baru dapat 

dibaca sebagai sebuah bentuk penyesuain diri negara untuk mempertahankan 

stabilitas sistem dalam kerangkap pengaturan untuk menuju suatu kondisi tertib 

politik. 

Sejumlah persoalan bangsa terkait dengan kesejahteraan dan perlindungan warga 

negara bertolak pada penegakkan hukum yang mana dalam masanya tersebut seperti 

tersimpan tanpa pernah dipublikasikan. Oleh karenanya dalam masa yang sedang 

berjalan saat ini Indonesia banyak melahirkan lembaga dan komisi baru untuk 

membantu jalannya tertib pemerintahan di segala bidang. Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK) adalah lembaga yang mempunyai kewenangan 

memberikan perlidungan terhadap saksi dan korban pada suatu perkara hukum yang 

terjadi. 

Dari segi politik hal ini membutuhkan seni dan cara penempatan yang baik agar bisa 

menempatkan diri pada posisi tersebut. Oleh karena itulah maka Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban dengan jelas harus membangun posisi 

kelembagaannya yang berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan pertama 

yang dimandatkan oleh  Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai 

lembaga yang bersifat mandiri, namun dari kepentingan kedua yakni untuk 

menjalankan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang dalam 

prakteknya akan menimbulkan irisan kewenangan dengan instansi tersebut. 
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Gagasan untuk menghadirkan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

dimulai pada tahun 1999, di mana beberapa elemen masyarakat mulai 

mempersiapkan perancangan Undang-Undang perlindungan saksi. Hal ini kemudian 

disusul dengan adanya naskah akademis tentang undang-undang perlindungan saksi 

dalam proses peradilan pidana. Naskah akademis ini kemudian menghasilkan 

Rancangan Undang-Undang perlindungan saksi. 

Selanjutnya, tahun 2001 undang-undang perlindungan saksi diamanatkan untuk 

segera dibentuk berdasarkan Ketetapan MPR No. VIII Tahun 2001 tentang 

Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan 

Nepotisme. Juni 2002 Badan Legislasi DPR RI mengajukan Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Korban yang ditandatangani oleh 40 anggota DPR 

dari berbagai fraksi sebagai Rancangan Undang-Undang usul inisiatif DPR. 

Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. Dalam 

Pasal 32 dan 33 konvensi ini disebutkan bahwa kepada setiap negara peratifikasi 

wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli dari 

pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat dengan 

mereka. Awal 2005 Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) yang 

disusun oleh Bappenas menjadwalkan pembahasan Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Saksi pada triwulan kedua 2005. Februari 2005 Rapat Paripurna ke 13 

DPR RI Peridoe 2004-2009, telah menyetujui Program Legislasi Nasional. Salah satu 

RUU yang diprioritaskan untuk segera dibahas adalah Rancangan Undang-Undang 

Perlindungan Saksi. Sepuluh fraksi di DPR RI memandang bahwa Rancangan 
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Undang-Undang Perlindungan Saksi memiliki peran strategis dalam upaya 

penegakan hukum dan memciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi. 

Akhirnya Juni 2005 Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

disampaikan dalam surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat kepada Presiden. Lalu, 

tanggal 30 Agustus 2005 Presiden mengeluarkan surat penunjukan wakil untuk 

membahas Rancangan Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang 

menugaskan Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah dalam pembahasan 

RUU tersebut. Januari 2006 pemerintah yang diwakili Departemen Hukum dan 

HAM menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah, tentang Rancangan Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Korban kepada DPR RI.  

Awal Februari 2006 komisi III DPR RI membentuk Panitia Kerja yang terdiri dari 22 

orang untuk membahas Rancangan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Pada bulan Juli 2006, Rapat Paripurna DPR RI akhirnya mengesahkan Rancangan 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Sepuluh fraksi di DPR RI mendukung keberadaan 

UU tersebut. 11 Agustus 2006 Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengesahkan 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 64). Salah satu amanat yang ada dalam Undang-

Undang Perlindungan Saksi dan Korban ini adalah pembentukan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dibentuk paling lambat setahun setelah 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban disahkan. Dalam perkembangan 

selanjutnya, LPSK dibentuk pada tanggal 8 Agustus 2008. Di dalam Undang-Undang 
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Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa LPSK adalah lembaga yang 

mandiri namun bertanggung jawab kepada Presiden.  

Disebutkan pula 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. Ruang 

lingkup perlindungan ini adalah pada semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan 

Undang-undang ini adalah untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 

korban dalam memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.
37

 

Bentuk-bentuk kerjasama lembaga perlindungan saksi dan korban : 

(1) Untuk memenuhi potensi dan kemampuan kapasitas kelembagaan LPSK dalam 

proses maupun jalinan kerjasama, agar bentuk kerjasama LPSK dengan berbagai 

pihak ditentukan dengan memperhatikan hak dan kewajiban, norma aturan yang 

berlaku, serta manfaat kerjasama kelembagaan (out sourching) 

(2) Dalam upaya penataan dan penyertaan kapasitas kelembagaan LPSK, agar bentuk 

kerjasama ditentukan dengan memperhatikan norma, keberadaan, maupun 

aktivitas LPSK dalam perlindungan Saksi dan Korban, serta manfaat dan 

kepentingan para pihak yang bersangkutan (in sourching) 

(3) Dalam mewujudkan kebersamaan dalam menentukan langkah sasaran, dan atau 

aktivitas strategi untuk melaksanakan upaya perlindungan kepada Saksi dan 

Korban dalam kasus-kasus tertentu, bentuk kerjasama diformat dalam wujud 

aliansi komunikasi; 

(4) Dalam mewujudkan kerjasama untuk membentuk kapasitas kelembagaan kerja 

serta pemberlakuan hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan program dan 

kegiatan strategi perlindungan dan atau bantuan kepada para Saksi dan Korban 

diformat dan dilakukan dengan wujud membentuk aliansi strategi yang berisikan 

hak dan kewajiban para pihak serta kewajiban yang harus dipenuhi LPSK. 
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Tugas dan kewenangan LPSK yang tersebar dalam Undang-Undang No 13 Tahun 

2006 yaitu : 

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

29). 

2.  Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban 

(Pasal 29). 

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

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

5.  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). 

6.  Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili 

korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34). 

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

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

8.  Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam 

melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan.(Pasal 39) 
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III.METODE PENELITIAN 

Metode sangat penting untuk menentukan keberhasilan penelitian agar dapat 

bermanfaat dan berhasil guna untuk dapat memecahkan masalah yang akan di bahas 

berdasarkan data yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode adalah cara kerja 

untuk memahami objek yang menjadi tujuan. Untuk mendapatkan data yang 

diperlukan dalam melakukan penelitian ini dilakukan langkah-langkah sebagai 

berikut :
38

 

A. Metode Pendekatan Masalah 

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan masalah yang didasarkan pada 

peraturan perundang-undangan, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan di teliti. Sedangkan pendekatan yuridis empiris 

adalah pendekatan secara langsung terhadap objek penelitian dengan cara 

mendapatkan data langsung dari narasumber. 

B. Sumber dan Jenis Data 

Sumber Data dalam penulisan skripsi ini di peroleh dari dua sumber yaitu data 

primer dan data sekunder. 

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
39

Secara 

langsung dari hasil penelitian lapangan, baik melalui pengamatan dan waancara 
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dengan para responden, dalam hal ini adalah pihak-pihak yang berhubungan 

langsung dengan masalah penulisan skripsi ini. 

2. Data sekunder adalah data yang di peroleh dengan menelusuri literatur-literatur 

maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan 

masalah yang akan di bahas dalam skripsi ini. Data sekunder dalam penulisan 

skripsi ini terdiri dari : 

a) Bahan Hukum Primer 

1. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

2. Undang-Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

3. Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Peradilan Hak Asasi Manusia 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder ini berupa literatur-literatur hasil penelitian yang erat 

hubungannya dengan masalah yang di bahas. 

c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier antara lain berupa bahan yang menunjang bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder seperti data yang di peroleh dari bahan 

pustaka yang menunjang penulisan antara lain buku-buku, literatur hasil 

penelitian, makalah hukum, kamus bahasa indonesia, media elektronik. 

 

C. Penentuan Narasumber 

 

Narasumber adalah orang yang memberi atau mengetahui secara jelas atau menjadi 

sumber informasi. Adapun narasumber dalam penelitian ini sebanyak: 

1. Penyidik Polresta Bandar Lampung    : 2 orang 



47 
 

 

2. Akademisi Fakultas Hukum Unila    : 1 orang 

3. Advokat       : 1 orang 

Jumlah  : 4 orang  

 

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data 

 

1. Pada prosedur pengumpulan data 

a. Studi Lapangan 

Dilakukan secara langsung kepada narasumber dengan cara wawancara atau 

interview terarah. 

b. Studi kepustakaan  

Teknik pengumpulan data yang bersumber dari dokumentasi yang berhubungan 

dengan masalah yang sedang di bahas. Data atau informasi yang dilakukan 

untuk memperoleh data sekunder, pengumpulan data sekunder adalah sumber 

pustaka, buku-buku, peraturan perundang-undangan dan lain-lain yang berkaitan 

dengan permasalahan. 

 

2. Pengolahan data 

Pada pelaksanaan pengolahan data yang telah di peroleh penulis melakukan kegiatan 

sebagai berikut: 

a. Editing, yaitu memeriksa kembali mengenai kelengkapan, kejelasan dan   

kebenaran data yang di terima serta relevansi bagi penelitian. 

b. Tabulasi, yaitu melakukan pencatatan data secara sistematis dan konsisten 

kedalam bentuk tabel 
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c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan data secara sistematis sesuai 

dengan jenis dan pokok bahasan dengan maksud memudahkan dalam 

menganalisa data tersebut. 

 

E. Analisis Data 

Penulis dalam menganalisa data primer berupa hasil wawancara dan data sekunder 

berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, bahan-bahan laporan, majalah-

majalah, artikel serta bahan literatur yang diperoleh dari hasil penelitian 

menggunakan teknik data pendekatan kualitatif, yaitu merupakan tata cara penelitian 

yang mengasilkan data yang deskriptif, yaitu yang dinyatakan oleh pihak yang terkait 

secara tertulis atau lisan dan perilaku nyata. 
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V.PENUTUP 

A.  Kesimpulan 

Setelah melakukan pembahasan terhadap hasil wawancara yang telah diperoleh 

dalam penelitian maka sebagaimana penutup dari pembahasan di atas permasalahan 

dalam penulisan skripsi ini, maka penulis menarik  kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai perlindungan hukum 

terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana sangat penting terlebih dalam 

kasus-kasus yang bisa membahayakan saksi tersebut. Perlindungan diberikan 

kepada saksi karena saksi mendapat ancaman dan sampai kehilangan 

pekerjaannya, perlindungan yang diberikan kepada saksi pada saat pemeriksaan 

saksi tersebut harus bebas dari tekanan pada saat memberikan kesaksiannya, 

diberikan tempat tinggal untuk sementara sampai saksi tersebut benar-benar 

aman, berhak mendapat perkembangan kasus, mendapat pendampingan sampai 

perkara selesai. Dalam memberikan perlindungan hukum secara preventif 

peraturan yang di buat untuk melindungi saksi agar terhindar dari ancaman pada 

saat memberikan keterangan pada saat pemeriksaan perkara pidana saksi merasa 

aman tidak ada tekanan dari pihak manapun dan saksi juga bebas memberikan 

keterangan di hadapan aparat penegak hukum tanpa adanya unsur paksaan, 

sedangkan perlindungan secara represif yaitu hukuman tambahan ini di buat agar 

para tersangka atau terdakwa merasa jera sehingga tidak ada lagi korban 

penganiayaan terhadap saksi dalam pemeriksaan perkara pidana 
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2. Faktor-faktor penghambat perlindungan hukum terhadap saksi dalam perkara 

pidana adalah banyak masyarakat yang enggan menjadi saksi karena banyak 

kasus yang terjadi sesudah menjadi saksi justru mereka mendapatkan ancaman, 

kehilangan pekerjaannya, dianiaya dan sampai nyawa mereka pun terancam, 

pengawasan dari penegak hukum terhadap kejadian tersebut yang 

mengakibatkan pelaku bisa berbuat sewenang-wenang kepada saksi, karena 

keterangan dari saksi sangat berpengaruh terhadap hukuman yang akan di 

berikan kepada pelaku. Kurangnya perhatian masyarakat terhadap pengawasan 

atau perhatian kepada lingkungan sekitar, minimnya ilmu pengetahuan tentang 

hukum yang di miliki oleh masyarakat membuat masyarakat kurang mengetahui 

apakah haknya sudah di jalankan atau belum. 

B. Saran 

1. Di harapkan penegak hukum dan lembaga-lembaga yang berhubungan dengan 

perlindungan hukum terhadap saksi lebih meningkatkan lagi pengawasan dan 

perlindungan terhadap saksi, melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan 

undang-undang. Dengan adanya undang-undang yang mengatur perlindungan 

saksi di harapkan dapat mengurangi kejadian-kejadian kekerasan serta 

penganiayaan terhadap saksi agar tidak ada lagi saksi merasa tertekan atau 

merasa terancam serta kehilangan pekerjaannya pada saat ia menjadi saksi dalam 

perkara pidana. 

2.  Harus adanya kepastian hukum, pemberian perlindungan, memberikan rasa 

aman, perhatian masyarakat kepada lingkungan sekitar, di harapkan juga saksi 

harus mempunyai kecerdasan, pengetahuan yang tinggi akan ilmu hukum, 
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menceritakan yang sebenarnya tidak ada rekayasa, jujur tidak boleh ada yang 

ditutup-tutupi, tidak memihak, menerangkan apa yang dia lihat, ia dengar, ia 

alami pada saat kejadian tidak ada yang di tambah atau di kurangi. 
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