
 

 

BAB V 

 

PENUTUP 

 

 

A.  Simpulan 

Berdasarkan uraian-uraian pada bab pembahasan sebagai jawaban atas 

permasalahan yang timbul dalam bab pendahuluan, maka dapatlah ditarik 

kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut: 

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) belum sepenuhnya 

memiliki peran dan kewenangan dalam memberikan perlindungan  kepada 

whistleblower beserta keluarganya selama proses peradilan berlangsung 

sebagai suatu bentuk pelayanan yang diberikan LPSK. 

2.  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memiliki tiga bidang 

tugas substantif yakni pemberian perlindungan, pemberian bantuan, dan 

fasilitasi permohonan kompensasi serta restitusi. Bentukbentuk 

perlindungan yang telah dilakukan LPSK antara lain: 1) Memberikan 

perlindungan kepada Pelapor yang dijadikan Terdakwa dalam perkara 

Pencemaran Nama Baik dalam proses pemeriksaan di Pengadilan, 

sehingga oleh Majelis Hakim diputus bebas. 2) Memastikan Pelapor dan 

Saksi, juga Terdakwa untuk kasus yang sama, hukumannya dikurangi 1/3 

dari Terdakwa yang lain (paling ringan). 3) Mendampingi Pelapor untuk 

menyampaikan laporannya ke Aparat Penegak Hukum 4) Memberikan 

Perlindungan pelapor/saksi di Lembaga Pemasyarakatan. 
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B. Saran 

Saran penulis mengenai eksistensi LPSK dalam upaya memberikan perlindungan 

terhadap whistleblower dalam tindak pidana korupsi adalah : 

1.  Mekanisme perlindungan saksi belum secara rinci diatur baik di dalam 

UU PSK maupun pada bagian penjelasannya. Dalam UU PSK juga belum 

mengatur jenis perlindungan apa yang akan diberikan kepada saksi pelapor 

( whistleblower) karena ini menyangkut nyawa saksi yang mengalami 

intimidasi dari pihak yang berkepentingan. Hal ini dapat menghambat 

jalannya kinerja dari LPSK dalam memberikan perlindungan. Untuk itu 

pimpinan LPSK harus segera mengajukan revisi terhadap UU No. 13 

Tahun 2006 kepada Presiden yang selanjutnya Presiden menyerahkan 

draft revisi tersebut kepada DPR untuk disetujui.  

2. Dukungan pemerintah dengan melakukan antisipasi dan kajian mendalam 

terhadap indikator-indikator yang dapat menghambat dijalankannya 

program perlindungan saksi tersebut. Karena peraturan yang terkait baru 

sebatas tentang masalah pengaturan pemberian restitusi, kompensasi, dan 

ganti-rugi bagi saksi atau korban, yaitu PP No.44 Tahun 2008, maka 

diharapkan  pihak pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan 

teknis (Juklak atau Juknis) dari UU No.13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, yang menyangkut tentang bagaimana 

teknis pelaksanaan perlindungan saksi dan tata panduan pelaksanaan tugas 

agar Eksistensi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dapat 

berjalan dengan baik terutama pada kasus korupsi. 
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3. Sosialisasi tentang Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban serta 

LPSK itu sendiri. Meskipun telah diundangkan, namun tidak banyak 

publik maupun kalangan praktisi dan penegak hukum mengetahui subtansi 

dari Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban seperti apa lembaga 

yang akan bertanggung jawab atas pemberian perlindungan saksi dan 

korban. Sosialisasi ini juga menjadi penting agar masyarakat khususnya 

yang menjadi saksi dan korban suatu perkara dapat mengetahui hak-hak 

yang dimiiliki, bentuk perlindungan yang diberikan dan prosedur 

pelaporannya kepada LPSK. Selain itu  untuk menciptakan suatu lembaga 

yang  mandiri dan profesional maka orang-orang di dalam lembaga 

tersebut juga harus professional dan tidak terkait dengan kepentingan 

pihak lain. Ini penting untuk menghindari adanya kemungkinan konflik 

kepentingan yang melibatkan para anggota LPSK dengan pihak atau 

lembaga tertentu.  


