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KATA SAMBVTAN 

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas secala rahmat 
Nya sehingga Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undanc-Undang Sadan Keahlian, 

Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai salah satu unsur pendukung DPR RI dapat 

menyelesaikan Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 di tengah masa 

pandemi Corono Virus Disease 2019 (Covid-19). 
Kami menyambut baik dan mengapresiasi buku dengan judul "Kajian dan 

Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebacaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014", yang pada intinya menguraikan hasil pemantauan 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pertindungan Saksi dan Korban 
sebagaimana telah diubah denean Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 berdasarkan data dan 

informasi dari pemangku kepentingan di pemerintah pusat dan daerah serta diskusi dengan pakar 

dan profesional. 

Buku kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan undang-undang ini diharapkan dapat 

memberikan masukan baei DPR RI dalam melaksanakan fungsi pengawasan dalam pelaksanaan 

undanii-undang dan masukan dalam penyusunan Program Legislasi Nasional. Selain itu diharapkan 

data dan informasi dalam buku ini dapat juga dimanfaatkan dalam penyusunan naskah akademis 
Rancangan Undang-Undang Perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban. 

Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan dan pada 

akhirnya dapat memperbaiki dan meningkatkan kinerja Badan Keahlian Sekretariat Jenderal OPR 
RI. 

Jakarta, Juni 2021 

Kepala Badan Keahllan 

Sekretariat lender.ti DPR RI, 

Or. I • Samsul S.H. M.Hum. 
NIP, 196507 019,o()31007 

Kajian don Evoluasl Pemantauan Pelaksanoan Undana-Undana Nomor 13 Tohun 2006 tentana Perllnd .... n Saksi d.ln Korllan 

Sebigalmana telah Diubah dengan lJndanc-Undang- 31 Tahun zou_. 
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KATA PENGANTAR 

Berdasarkan Pasal 28G avat (1) UUD NRI Tahun 1945 van1 mengamanatkan 
hak setiap orane atas perlindungan dirl pribadi, keluarga, kehormatan, 
martabat, dan harta benda yang dlbawah kekuasaannva, serta hak alas rasa 
aman dan perlindungan darl ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak 
berbuat sesuatu, telah ditetapkan Undan1-Undang Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014. Selama kurang leblh 15 (lima betas) 
tahun berlakunya undang-undang ini, Pusat Pemantauan Pelaksanaan 
Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI sebagaimana 
tugas dan fungsinya telah melakukan pemantauan pelaksanaan untuk 
mendukung fung.si pengawasan pefaksanaan undan11-undan11 DPR RI dan 

menyusun buku kaji.in dan evaluui pemantauan pelaksanaan undang·undang tnl, 

Di teneah situasi pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), kegiatan pengumpulan data 
dan informasi dilaksanakan melalui wawancara tertulis dan diskusi virtual dengan para pemangku 

kepentingan, pakar, dan profesional pada tinekat pusat dan daerah di 3 (tiea) provinsi yaitu 
Provlnsi Sumatera Utara, Provinsi Bangka Belitung, dan Provinsi Lampung serta 1 (satu) kota yakni 
Kota Tebing Tin111i dan 2 (dua) kabupaten yaknl Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten 
Bangka. 

Dari hasil pengumpulan data dan informasl tersebut selanjutnva dilakukan kajian yang pada 
akhirnya dapat dilakukan evaluasi terhadap undang-undang ini. Kajian dan evaluasi tersebut kami 
sajikan dalam bentuk buku dan juga dalam websitl! puspanlakuu.dpr.go.id dengan harapan bahwa 
data dan informasl serta rekomendasi yang kami sajikan dapat bermanfaat dalam mendukune 

tugas dan fungsi DPR RI dalam bidang pengawasan melalui pengawasan pelaksanaan undang 
undang serta dalam penyusunan naskah akademis rancanean undang-undang perubahannya. 

Kami menyadari bahwa buku ini masih banvak kekurangan karena keterbatasan vane ada 
pada kami, namun kami sangat menghargai apabila para pembaca dapat menyampaikan saran dan 

kritik membangun agar kami dapat memperbaikinya di masa yang akan datang, dan kepada semua 
Pihak vane telah berkenan memberikan dukunpn dan masukan dalam kegiatan ini, kami ucapkan 
terima kasih dan pena;hargaan sebesar·besarnya. 

Jakarta, Junl 2021 

Kepala Pusat Pemantluan 
Pelaks.a ndan1-Undan1, 

l(ajian clan Ev,luasi -Pehlrsae•:r lJndans-\llldan&-13 Tahun -- .. � S.l<si dafl llorban 
Sebapirnana tebh Dlullah denpn u� Nolnor 31 T-2014. .. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

KAJIAN DAN EVAI.UASI PEMANTAUAN PELAKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERUNDUNGAN SAKSI DAN KORBAN 

SEBAGAIMANA TElAH DIUBAH DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 

A. Pendahuluan 

Saksi dan Korbar. r.".emei:ang peranan pentini: dalam penguna:kapan tindak pidana pada 

proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Karban diberikan perlindungan 

pada sernua tahap proses peradilan pidana. Selain Saksi dan Karban, ada pihak lain yang juga 

memilikl kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku 

(Justice Collaborator/JC), Pelapor (Whistle-Blawer/WB), dan ahli, termasuk pula orang yang 

dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana mesklpun 

tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidal ia alaml sendiri, sepanjang keterangan 

crane itu berhubungan denean tindak pidana, sehinga terhadap mereka jup perlu diberikan 

perlindungan. Pengertlan terhadap tindak pidana tertentu tersebut meliputi tindak pldana 

pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian 

uang, tlndak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan crane, tindak pidana narkotlka, 

tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang 

mengakibatkan posisi Saksi danjatau Karban dihadapkan pada situasi yang sangat 

membahayakan jiwanya. Pen:embangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak saja 

berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. 

Sehubungan hal tersebut, perlindunean bagi Saksi dan Karban diatur secara tejlas dalam 

materi UU Perlindungan Saksi dan Karban. 

Pokok materi muatan yang diatur dalam UU 13/2006 meliputi perlindungan dan hak 

Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban (LPSK), syarat dan tata cara 

pemberian perlindungan dan bantuan, dan ketentuan pidana. UU 13/2006 terdiri atas 7 Bab 

dan 46 pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, perlindungan dan hak Saksi dan 

Korban, LPSK, syarat dan tata cara pemberian perlindugan dan bantuan, ketentuan pidana, 

ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Kemudian UU 31/2014 memperkuat substansi 

yang telah ditentukan dalam UU 13/2006 dengan mengatur antara lain penguatan LPSK 

melalui kelembagaan dan kewenangannya, perluasan subjek perlindungan, perluasan 

pelayanan periindungan terhadap Karban, peningkatan koordinasi antar lembaga, pembenan 

penghargaan kepada Saksi Pelaku, mekanisme penuantian angota LPSK antarwaktu, dan 

perubahan ketentuan pidana. 

Selama kurun waktu lebih dari 1S (lima belas) tahun berlakunya UU Perlindungan Saksi 

dan Korban, yaitu sejak diundangkan 11 Aeustus 2006, terdapat beberapa undang-undang 

yang secara substansial berkartan erat den&an UU Perlindungan Saksi dan Karban maupun 

perubahannya, antara lain: 

1. Kitab Undane-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP); 

3. Undang-Undang Namer 31 Tahun 1999 Jo. Undan&-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor); 

ltijian clan Evoklasi -- Pelak,..,... .- .. .Undanc-13 Tilhua 2006 Untoai Perilnd-n Salcsi dan Morbao 
Sellapin,1na ..W. Diubohdenpn �-31 Toh<M Z014. •• 

PuSl! ....... ntauan-Unda,..Uncw,gladonllohlianStlcreariat-DPRRI I  vii 



4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK); 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 Tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang (UU Terorisme); 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana 
Perdagangan Orang (UU TPPO); dan 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentan& Pencegahan dan Pemberantasan Tindak 
Pidana Pencucian Uang (UU TPPU). 

UU Perlindungan Saksi dan Korban juga telah beberapa kali dilakukan pengujian di 
Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya Perkara Nomor 42/PUU-Vlll/2010 dan Perkara 
Nomor 90/PUU-XVl/2018. Oalam Perkara Nomor 42/PUU-Vlll/2010 yang diputus oleh 
Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 24 September 2010, dalam amar putusannya 
menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Serta Putusan Nomor 
90/PUU-XVl/2018 yang diputus oleh MK pada Selasa tanggal 22 Januari 2019, dalam amar 
putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu pelaksanaan 
undang·undang sebagaimana diatur dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang 
Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 
Rakyat, Dewan Perwakilan Oaerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga 
Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
dan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata 
Tertib, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai salah satu dari sistem 
pendukung (supporting system) di bidang keahlian kepada DPR RI telah melakukan 
pemantauan pelaksanaan undang-undang dengan melakukan pengumpulan data dan 
informasi pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban baik pada tingkat pusat dan daerah 
yang meliputi 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Sumatera Utara, dan 
Provinsi Lampung. Pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut 
dilaksanakan oleh Tim Kerja Pernantauan yang terdiri atas Pejabat, Analis Hukum, Perancang 
Undang-Undang, dan Stat di lingkungan Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang. 

Pusat Pernantauan Pelaksanaan Undang-Undang Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal 
DPR RI memberikan perhatian yang serius dalam melihat penerapan dan efektivitas UU 
Perlindungan Saksi dan Karban, mengetahui gambaran umum dan perkembangan yang terjadi 
dalam masyarakat, serta mendapatkan masukan perbaikan dari para pemangku kepentingan 
dalam rangka memecahkan perrnasalahan sebagai upaya penguatan dari sisi regulasi dan 
pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan Saksi dan Korban. 
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B. Rlngkasan Pembahasan 

Berdasarkan kajlan dan evaluasl terhadap data dan informasi yang didapatkan dari 
berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Karban, masih 
terdapat perrnasalahan terkait aspek substansi hukum, struktur hukum/kelembagaan, 
pendanaan, sarana dan prasarana, serta budaya hukum. Hasil kajian dan evaluasi terhadap UU 

Perlindungan Saksi dan Karban tersebut secara singkat adalah sebagai berikut: 

1. Substansi Hukum 

a. Perluasan Definisi 5aksi 

Pasal 1 angka 1 UU Perlindunean Saksi dan Karban mengatur definlsi mengenai 
Saksi yang menyatakan "saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 
kepentlngan penyelidikan, penyldlkan, penuntutan dan pemerlksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu tindak pidana yanc ia dengar sendiri, ia Ii hat sendiri, dan/atau 
ia alami sendiri". Sedangkan dalam Putusan MK Namer 65/PUU-Vlll/2010 telah 
memberikan pemaknaan terhadap istilah "saksi" dalam KUHAP sehin"a mencakup pula 

"orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan 

peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia 

ala mi sendiri". Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa "arti penting saksi 

bukan terletak pada apakah dia melihat, mendencar, atau menealami sendiri suatu 

peristiwa pidana, melainkan pada relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang 

sedang diproses". 5ehingga Definsi Saksi dalam UU Periindungan Saksi dan Karban 
bertentangan dengan definisi saksi dalam putusan Putusan Namer 65/PUU·Vlll/2010. 
Selain itu, dalam perkara·perkara yang terdapat di Mahkamah Konstitusi juga dalam 
beberapa perkara, saksi yang memberikan keterangannya dalam sidang ada yang 

mengalami ancaman dan eangguan keamanan terhadap dirinya. Hal tersebut 

sebagaimana dikemukakan oleh LPSK yang pernah dimintakan untuk melindungi saksi 
terkait perkara di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, untuk perkara-perkara perdata juga 
sering terjadi laporan ancaman terhadap saksi. Hal tersebut juga diungkapkan oleh LPSK 

dimana terdapat pengajuan periindungan terhadap saksi pada suatu perkara perdata. 
Selain itu, dalam praktiknya dalam LPSK mendapatkan pengajuan perlindungan 

terhadap saksi perkara Mahkamah Konstitusi dan perkara perdata. Dencan demikian, 

dalam UU Periindungan Saksl dan Karban perubahan definisi saksi sebagaimana 
rumusan Pasal 1 angka 1 UU Periindungan Saksi dan Karban perlu disesuaikan dengan 
Putusan MK Nomor 65/ PUU·Vlll/2010 dan termasuk saksi perkara Mahkamah 
Konstitusi dan perkara perdata. 

b. Penpturan Pertlndunpn Yan1 Dlberikan lPSK SeJak Tahap Penyelldlkan Dlmulai 

Hin"a Pasca Putusan 

Pengaturan pemberian periindungan terhadap saksi dan korban diatur dalam 
ketentuan Pasal 2 UU Periindungan Saksi dan Karban menyatakan bahwa "Undang 

Undanc ini memberikan per1indungan pada Saksi dan Korban dalam semua ta hap proses 

peradilan pidana dalam lingkungan peradilan". Pada praktlknya upaya perlindunaan 

terhadap Saksi dan Karban juga dibutuhkan pasca proses peradilan Hal tersebut 
sebagaimana diungkapkan oleh KPK bahwa periindungan terhadap saksi dan korban 

Kajian don Evaloasi- PoioksaNan � -13 Tillun l006Clftl3al ,.._Ml o,pn So1csi don ICorbon 
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khususnya terhadap Saksi Pelaku dalam beberapa perkara korupsi baik Saksi Pelaku dan 

keluarganya masih diberikan karena mereka mengalami ancaman yang diduga terkait 

dengan perkara yang dialaminya tersebut. Selama ini perlindungan proses perlindungan 

Saksi dan Korban diberikan didasarkan pada MoU antara KPK dengan LPSK. Oleh karena 

itu, KPK, Biro Hukum Kejagung dan Akademisi FH Unila berpendapat bahwa perlu 

dilengkapi dalam ketentuan tersebut terkait dengan perlindungan pada tahap 

penyidikan, penuntutan sampai dengan pa.sea putusan. 

c. Pemberian Bantuan Medis, dan Rl!!habi1itasi Psikososial dan Psikolagis Kepada Korban 

Tlndak Pidana 

Pemberian hak berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikalagis 

kepada saksi dan korban diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan 

Karban. Namun, ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Karban hanya 
memberikan hak berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta psikalogis 

tidak diberikan untuk korban tindak pidana konvensional. Pemberian bantuan medis 

dan rehabilitasi psikososial serta psikologis seharusnya dilihat dari besarnya ancaman 

yang merugikan keselamatan dan kesehatan dari saksi atau korban tersebut. 

d, Frasa "kesaksian secara tertulis" dalam Pasal 9 ayat (21 UU Perllndungan Saksl dan 

Korban 

Pasal 9 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban mengatur bahwa "Saksi 
dan/atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kesaksiannya 
secara tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan 

membubuhkan tanda tangannya pada berita acara yang memuat tentang kesaksian 

tersebut". Namun, terdapat permasalahan dalam implementasi Pasal 9 ayat (2) UU 
Perlindungan Saksi dan Korban terkait kesaksian tertulis Saksi dan/atau Karban ketika 
dihadapkan sebagai ala! bukti di persidangan, penilaiannya dapat dikategorikan sebagai 
alat bukti surat bukan sebagai alat bukti keterangan Saksi, sebagaimana ditentukan 

dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP. Selanjutnya, secara teoritis di 
Amerika terdapat konsep Vu:tim Impact Statement, sebuah pemyataan tertulis berisi 
rincian mengenai dampak sebuah tindakan pidana seorang korban. Keterangan saksi 
tersebut dapat menjadi pertimbangan hakim untuk memberikan putusan yang 
memperhitungkan kerugian dan memintakan kerugian tersebut kepada pelaku tindak 
pidana tersebut berdasarkan konsep victim impact statement tersebut. 

e. Pengaturan Pengajuan dan Pelaksanaan Restitusi 

Pengaturan terkait dengan restitusi diatur dalam Pasal 7A UU Perlindungan Saksi 
dan Korban. Pengajuan restitusi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban saat ini dapat 
diajukan dalam dua mekanisme, yaitu sebelum tuntutan dan setelah putusan 

pengadilan berkekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaannya pengajuan dan 

pelaksanaan restitusi setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap tidak 

implementatif. Selain dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban terkait restitusi 
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terhadap korban TPPO juga diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 50 UU TPPO secara lebih 
rinci dan jelas. Pengaturan mengenai pengajuan dan pelaksanaan restitusi antara UU 
Perlindungan Saksi dan Korban dapat mengadopsi pengaturan dalam UU TPPO supaya 
lebih implementatif. 

f. Frasa Permasalahan Frasa "Sesual Dengan Keperluan" dalam Pasal 11 ayat (3) UU 
Perlindungan Saksi dan Korban 

LPSK memiliki kewenangan untuk membentuk kantor perwakilan di daerah 
sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa "LPSK mempunyai 
perwakilan didaerah sesuai dengan keperluan", Namun, pada tataran implementasinya 

salah satu faktor kendala terkait belum meratanya kehadiran kantor perwakilan LPSK di 
daerah adalah adanya frasa "sesuai dengan keperluan". Ketidaktersediaan kantor 
perwakilan LPSK di daerah mernperumtt dar. mernperpanjang proses pernberian 

perlindungan Saksi dan Korban, sehingga hak-hak Saksi dan Korban menjadi belum 
optimal diberikan. 

g. Belum Adanya Definisi Terlindung Dalam UU Perlindungan Saksi dan Karban 

Objek dalarn perlindungan Saksi dan Korban adalah adalah Saksi, Karban, Saksi 

Pelaku, Pelapor, serta Ahli yang mendapatkan hak-hak perlindungan dalam Pasal 12A 

ayat (1) huruf e dan huruf g UU Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, frasa 
"terlindung" dalam ketentuan Pasal 12 A ayat (1) huruf e dan g UU Perlindungan Saksi 
dan Karban tersebut tidak terdapat pendefinisiannya serta tidak dijelaskan secara rinci 

apakah masuk sebagai objek hukum yang dilindungi berdasarkan UU Perlindungan Saksi 
dan Korban. 

h. Pengaturan Pembiayaan LPSK 

Anggaran LPSK telah ditentukan dalam pasal 27 UU Perlindungan Saksi dan Korban 
yang mengatur bahwa "Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK 

dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara". Na mun dengan adanya 

ketentuan Pasal 27 UU Perlindungan Saksi dan Korban tersebut telah menutup 
kemungkinan LPSK untuk mendapatkan pendanaan dari sumber anggaran lain selain 
APBN. 

I. Penambahan Kriterla Saksi Pelaku 

Pasal 28 avat (2) UU Perhndungan Saksi dan Korban telah mengatur tentang 

bagaimana syarat JC mendapatkan perlindungan oleh LPSK, namun yang menjadi 
permasalahan adalah kriteria penentuan JC belum diatur secara komprehensif dalam UU 
Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga APH yang dalam hal ini Polisi, Jaksa dan Hakim 
belum terdapat satu pandangan terkait bagaimana seseorang dapat menjadi JC. 
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2. Struktur Hukum/Kelembagaan 

a. Pelaksanaan Koordinasi dan Kerjasama Perlindungan Saksi dan Karban Antara LPSK 

denganAPH 

UU Perlindungan Saksi dan Korban telah memberikan amanat bahwa terkait 
perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya dapat dilakukan oleh LPSK, namun juga 

dapat diberikan oleh lembaga lain yang juga memiliki kewenangan dalam melakukan 

pemberian perlindungan terhadap Saksi Dan Korban tindak pidana. Namun, dalam 

implementasinya dalam melakukan upaya pemberian pertindungan terhadap Saksi Dan 

Korban masih terdapat kendala dalam hal koordinasi dan kerjasama antara APH dengan 

LPSK di pusat maupun perwakilan LPSK di daerah sehingga hal tersebut mengakibatkan 
beragamnya pandangan antara APH dan LPSK dalam melakukan penanganan 
perlindungan terhadap Saksi Dan Korban yang juga berdampak pada belum optimalnya 

perlindungan terdadap Saksi Dan Korban. 

b. Perwakilan LPSIC di Daerah 

LPSK dapat membentuk kantor perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan 

sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 11 UU Perlindungan Saksi dan Korban 
dimana pada saat ini LPSK telah rnemiliki 2 (dua) kantor perwakilan di daerah, yaitu di 
Provinsi Sumatera Utara dan di Provinis 0.1. Yogyakarta. Kehadiran perwakilan LPSK di 2 

(dua) provinsi tersebut masih belum optimal, sehingga pengajuan permohonan 
perlindungan dan pemberian pertindungan Saksi dan Korban di daerah masih 
mengalami kendala khususnya di daerah yang sulit dijangkau LPSK pusat. 

3. Sarana dan Prasarana 

a. Fasilitas Kantor Perwalu1an LPSIC di Daerah 

Belum dibentuknya perwakilan LPSK di beberapa daerah disebabkan belum 
tersedianya aset berupa gedung sebagai sarana utama LPSK untuk membuka kantor 
perwakilan di daerah. Sehingga hal tersebut berdampak pada sulitnya menjangkau Saksi 

Dan Korban di beberapa wilayah Indonesia, serta masih banyak masyarakat yang belum 
mengetahui tentang tugas dan wewenang LPSK. 

b. Sumber Daya Manusia di Dalam LPSK 

Semakin rneningkatnya kasus tin<lak pidana yang tersebar di seluruh Indonesia 
tentunya juga menimbulkan bertambahnya Saksi Dan Korban kejahatan pidana yang 
perlu untuk diberikan perlindungan, oleh karena itu dipertukan jumlah Sumber Daya 
Manusia (SOM) yang memadai di dalam LPSK guna memberikan penanganan yang cepat 
kepada Saksi Dan Korban yang memerlukan pertindungan di setiap proses peradilan 
pidana atas keterangan yang disampaikannya. Namun, pada tataran implementasinya 
saat ini jumlah SOM yang dimiliki oleh LPSK sebagai lembaga yang menangani 

perlindungan terhadap Saksi Dan Korban masih kurang memadai untuk menangani 
perlindungan terhadap Saksi Dan Korban di Indonesia. Selain itu, status kepegawaian 
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pegawai LPSK mayoritas berstatus Non ASN, sehingga diperlukan penyesuaian status 

kepegawaian menjadi ASN seperti yang dilakukan pada Undang-Undang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 

4. Budaya Hukum 

Pengetahuan Masyarakat T entang Layanan Perlindungan Saksi Dan Korban 

Pada saat ini masih ban;,;ik rnasvarakat ;-::ing tidak mengetahui tugas dan 
wewenang LPSK sebagai lembaga yang memberikan perlindungan terhadap Saksi dan 
Korban. Sehingga banyak kasus yang tidak terungkap akibat masih terdapat Saksi yang 
takut untuk memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan sehingga menghambat 

tugas APH. APH bersama lembaga swadaya masyarakat di daerah dapat dilibatkan 
menjadi komunitas jejaring LPSK untuk menghubungkan LPSK baik di puat maupun di 
daerah dapat menjangkau lebih c.epat korban, saksl, saksi pelaku, pelapor, maupun ahli 

yang membutuhkan perlindungan terkait sebuah perkara hukum. 

C. Keslmpulan 

Berdasarkan hasil kajian dan evaluasi pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi 

dan Korban, masih ditemukan beberapa permasalahan baik dalam substansi UU Perlindungan 

Saksi dan Karban maupun dalam implementasinya. Ditinjau dari segi substansi, terdapat 

beberapa ketentuan pasal yang harus disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku saat ini dan juga perlu melakukan perubahan dan penambahan terhadap 

beberapa pasal dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Hal ini ditujukan agar ketentuan 
dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban dapat memenuhi asas dalam UU PPP dan tujuan 

pembentukannya dapat tercapai. 

Selain itu, ditinjau dari sisi implernentasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan 

diantaranya belum adanya koordinasi yang baik antar APH khususnya (Polisi, Jaksa dan 
Hakim), kriteria penentuan Saksi Pelaku atau Justice Collaborator, penilaian terhadap 

keterangan Saksi yang dibuat secara tertulis, pengaturan pengajuan dan pelaksanaan restitusi, 

permasalahan frasa "Sesuai dengan Keperluan", belum adanya definisi terlindung, pengaturan 

pembianyaan LPSK, pelaksanaan koordinasi dan kerjasama perlindungan Saksi dan Karban 

antara LPSK dengan APH, faslilitas !cantor perwakilan LPSK di daerah, kurangnya SOM di dalam 
LPSK, dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang layanan perlindungan Saksi dan 

Korban. 

Permasalahan tersebut tidak hanya berpengaruh pada penyelenggaraan perlindungan 

Saksi dan Korban namun juga APH tidak optimal dalam menggunakan kewenangannya 
sebagaimana yang telah diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Karban. Hal tersebut 
tentunya harus segera diatasi untuk dapat mewujudkan penyelenggaraan perlindungan Saksi 

dan Karban yang menjamin pemenuhan terhadap hak-hak Saksi dan Karban. Oleh karena itu 
dalam rekomendasi yang disampaikan untuk perubahan Perlindungan Saksi dan Korban untuk 
lebih menjamin Saksi dan Korban kedudukannya di depan hukum (equality before the law) 

serta jaminan perlindungan hukum dalam proses peradilan pidana. 
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D. Rekomendasi 

1. Substansi Hukum: 
a. Perlu dilakukan penyesuaian terkait definisi saksi dalam Pasal 1 angka 1 UU 

Perlindungan Saksi dan Korban dengan definisi saksi sebagaimana Putusan MK Nomor 
65/PUU-Vlll/2010. 

b. Pengaturan perlindungan saksi dan korban sampai dengan tahap pasca putusan 
pengadilan diperlukan agar dalam pelaksanaan perlindungan saksi dan korban menjad i 
Jebih efektif dan tidak adanya jarak antara ketentuan ideal yang diatur dalam undang 
undang dengan pelaksanaan yang dijalankan sehingga perlu perubahan Pasal 2 dan 
Pasal 4 UU Perfindungan Saksi dan Korban. 

c. Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu dilakukan perubahan terkait 
pemberian bantuan rnedis dan rehabilitasi psiko-sosial dengan tidak membedakan 
hanya bagi korban dalam pelanggaran HAM berat, korban tindak pidana terorisme, 
korban TPPO, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan 
seksual, dan korban penganiayaan berat melainkan berdasarkan dampak ancaman yang 
telah terjadi pada korban. 

d. Pasal 9 ayat (2) UU Perfindungan Saksi dan Korban perfu dilakukan penambahan 
ketentuan kesaksian yang dinyatakan secara tertulis dikategorikan sebagai alat bukti 
keterangan saksi. 

e. Perfu diadopsi terkait pengajuan dan pelaksanaan restitusi dalam UU TPPO dengan Pasal 
7A UU Perfindungan Saksi dan Korban. 

f. Menurut Akademisi FH UPN perlu dilakukan perubahan terhadap frasa "sesuai dengan 
keperluan" dalam Pasal 11 ayat (3) UU Perfindungan Saksi dan Korban perlu dilakukan 
perubahan dengan rnengakomodir kantor perwakilan LPSK di tiap lbu Kota Provinsi, 
dimana rekomendasi tersebut senada dengan para pernangku kepentingan daerah yang 
mengharapkan kehadiran kantor perwakilan LPSK di daerah setidaknya di ibukota 
provinsi. 

g. Perlu dilakukan penambahan definisi terlindung sebagaimana diatur dalam Pasal 12A 
ayat (1) huruf e dan g baik dalam ketentuan umum atau penjelasan Pasal 12A ayat (1) 
huruf e dan g pada perubahan UU Perfindungan Saksi dan Korban. 

h. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 27 UU Perfindungan Saksi dan Korban dengan 
mengakomodir skema anggaran LPSK diluar APBN. 

i. Perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan kriteria JC dalam perubahan Pasal 28 
ayat (2) UU Perfindungan Saksi dan Korban dengan memperhatikan butir 9 huruf b Surat 
Edaran Mahkarnah Agung Nomor 4 Tahun 2011. 

2. Struktur Hukum/Kelembagaan: 

a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara APH dengan LPSK harus terus ditingkatkan 
dengan melakukann MoU /kerjasama antara LPSK dengan APH dan lembaga lain yang 
juga memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan Saksi Dan Korban, serta 

• 
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MoU tersebut dapat terus diperbarui setiap jangka waktu yang telah ditentukan 

berakhir sehingga pemenuhan hak-hak Saksi dan Karban serta pemberian rasa aman 

terhadap Saksi dan Karban pada setiap proses peradilan pidana dapat berjalan optimal. 

b. Perlunya perwakilan LPSK di tingkat provinsi yang bersifat mandiri sebagai pelaksana 

tugas dan fungsi LPSK Pusat di daerah yang berkedudukan di lbu Kata Provinsi. Dimana 
perwakilan LPSK di daerah merupakan pelaksana tugas dan fungsi LPSK pusat dalam hal 

melaksanakan proses perlindungan Saksi dan Karban di daerah, sehingga kedudukan 

perwakilan LPSK berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan LPSK. 

3. Sarana dan Prasarana: 

a. Perlunya dukungan Pemerintah dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa gedung 

sebagai sarana kepada LPSK yang akan membentuk kantor perwakilan di daerah guna 
mempermudah dalam pemberian pelayanan perlindungan terhadap Saksi Dan Karban di 

daerah. 

b. Perlunya penambahan jumlah SDM khususnya pada kantor perwakilan di daerah baik 

melalui perekrutan penerimaan Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Non-Aparatur 

Sipil Negara yang ditempatkan pada kantor perwakilan LPSK di daerah. 

4. Budaya Hukum 

Perlunya pelaksanaan pemberiaan sosialisasi dan edukasi mengenai perlindungan Saksi dan 

Karban yang berkelanjutan kepada masyarakat khususnya, akademisi, mahasiswa, 

Lembaga Bantuan Hukum (LBH), lembaga Swadaya Masyarakat, dan Pemerintah Daerah. 
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BABI 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara menjunjung tinggl HAM termasuk di dalamnya hak asasi bagi Saksi dan 

Karban yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan hak untuk Saksi dan 
Karban tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 28G ayat (11 lfndang-Undang 

Oasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang 
menyebutkan bahwa "Setiap orang berhak atos perlindungan diri pribadl, ke/uarga, 

kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuosaannya, serta berhak 

atas rosa aman don perlindungan dari ancaman kt!takutan untuk berbuot atau tidak 

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi". Sebagai bentuk dari lmplementasi Pasal 
28G ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Pengaturan mengenai perlindungan Saksi dan 
Karban juga terdapat pada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik 
yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. 

Adapun konvensi internasional yang mengatur tentang Perlindun1an Saksi dan 

Karban, yaitu United Nations Convention Against Transnational Organized Crime 

sebagaimana telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, United 

Nation Convention Against Corruption, dan International Convenant for the Protection 

of All Persons from Enforced Disappearance. Selain itu, Peraturan Perundang 
Undangan Nasional yang mengatur tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yaitu 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi jo. 

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentan1 Perubahan Atas Undang-Undang 

Namur 30 T ehun 2002. (UU KPKj, Undang-Unddn& Nemer 21 T cthun 2007 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO), Undang-Undang Nomor 

15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme jo. Undang-Undang 

Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 

(UU Terorisme), Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentan1 Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 3i Tahun 1- (UU Topokor), Undang-Undan& Nomor 8 

Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang 

(UU TPPU). 

Sebagai implementasi dari konvensi internasional tersebut, Negara memberikan 

perlindungan kepada Saksi dan Karban dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 
13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Karban (UU 13/2006). UU 13/2006 

tersebut telah mengalami 1 (satu) kali perubahan melalui Undang-Undang Nomor 31 
Tahun 2014 tentang Perubahan Alas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Karban (UU 31/2014). lahirnya UU 13/2006 jo. UU 31/2014 

(UU Perlindungan Saksi dan Karban) dilatarbelakangl pertimbangan bahwa 
perlindungan Saksi dan Korban dalam proses peradilan pidana di Indonesia belum 
diatur secara khusus. 

T erkait dengan pembuktian tindak pidana pada proses peradilan pidana, 
ketentuan Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 
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tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hanya mengatur perlindungan terhadap 
tersangka atau terdakwa untuk mendapat perlindungan dari berbagai kemungkinan 
pelanggaran HAM. Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan Saksi dan Korban 
diatur dengan undang-undang tersendiri. Berdasarlcan asas kesamaan di depan hukum 
(equality be/are the law) yang menjadi salah satu ciri negara hukum, maka Saksi dan 
Korban dalam proses peradilan pidana berhak mendapat jaminan perlindungan 
hukum.1 

Saksi dan Korban memegang peranan penting dalam pengungkapan tindak 
pidana pada proses peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban 
diberikan perlindungan pada semua tahap proses peradilan pidana. Selain Saksi dan 
Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak 
pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (Justice Collaborator/JC), Pelapor (Whist/e 
Blower/WB), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang 
berhubungan dengan suatu perkara pidana rneskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia 
lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan 
dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka juga perlu diberikan perlindungan. 
Pengertian terhadap tindak pidana tertentu tersebut meliputi tindak pidana 
pelanggaran HAMyang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, 
tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkotika, 
tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana 
lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Karban dihadapkan pada situasi yang 
sangat membahayakan jiwanya. Perkembangan sistem peradilan pidana saat ini, tidak 
saja berorientasi kepada pelaku tetapi juga berorientasi kepada kepentingan Saksi dan 
Karban. Sehubungan hal tersebut, perlindungan bagi Saksi dan Karban diatur secara 
tegas dalam materi UU Perlindungan Saksi dan Karban. 

Pokok materi muatan yang diatur dalam UU 13/2006 meliputi perlindungan dan 
hak Saksi dan Karban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Karban (LPSK), syarat dan tata 
cara pemberian perlindungan dan bantuan, dan ketentuan pidana. UU 13/2006 terdiri 
alas 7 Bab dan 46 pasal yang mengatur mengenai ketentuan umum, perlindungan dan 
hak Saksi dan Karban, LPSK, syarat dan tata cara pemberian perlindugan dan bantuan, 
ketentuan pidana, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup. Kemudian UU 
31/2014 memperkuat substansi yang telah ditentukan dalam UU 13/2006 dengan 
mengatur antara lain penguatan LPSK melalui kelembagaan dan kewenangannya, 
perluasan subjek perlindungan, perluasan pelayanan perlindungan terhadap Karban, 
peningkatan koordinasi antar lembaga, pemberian penghargaan kepada Saksi Pelaku, 
mekanisme penggantian anggota LPSK antarwaktu, dan perubahan ketentuan pidana. 

Ketentuan UU 13/2006 maupun UU 31/2014 mengamanatkan peraturan 
pelaksanaan, yang diuraikan lebih lanjut sebagaimana Tabel 1 berikut: 

1 lilik Mutyadi, Hukum Acara Pitlana. (Jakartl: atra Aditya Balni. 2007), him_ 20. 

• 
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Tabet 1. 

Peraturan Pelaksana UU Perlindunpn Saksi dan Karban 

NO. PASAI. YAN& IIBJ51'MMA11WI -- PEIAIC5N!AM 
1. Posal 7 ayot (3} Peraturan Pstnemtah No. 7 fl.018 t:entang Pemberlan 

Kttentuan lebih lon}ut mengenol Kompensasi, Restltusi, Dan Bantuan Kep1da S.ksi dan 

Pffl'Mrlan kotnpfflSOSI don reftitu.li Kort.an sebtpiman• dlubah dengan Peraturan 
dlatur dengan 1'6aturon Pemefintah No. 35/2020 tentane Perubahan Atas 

Pfirlerintah. Peratunn Pemerintah No. 7 /2018 tentilng Pembfflan 
Kompensasl, Restitusi, Dan Bantuan Kep.lCN Sabe diln 

Korban 

2. Pasal 16 ivat f4) Peraturan lembaga Perlindungan Saksi dan Korban No. 

Ketentuan Jebih lonjut rMngenal tato 2/2013 tentanc Tata Car.a Pemilihan Ketua dan Wakll 
cora p�mlllhon Pmtplnan I..PSK diatur Kerua lembaga PertindWlpn Saksi dan Korban 
dengan Peroturan LPSK. 

3. Pas.al 18 ayat (4) Peraturan Presiden No. 60/2016 tenting Sekretar1at 

Ketentuan leblh Ian Jut �ngfflai Jendttal Lembaga Peritndunaan S.lw clan Korban 
kedudukan, susunan, organisasi, 
tugM, don tan9gung Jowob 
�kretarlot Sd)agalmana dimalaud 
paclo a,at (1) diotur dentJan 
P•raturon Pr�den. 

4. Pasal 19 ayat (5) Penh.nan Presiden No. 13/2007 tentang Susunan 
Ketentuan lebih Ion Jut menoenai Panttia Selek.si, Tata Cara Pelaksanaan S�eksi dan 
susunan panitia s,/eksi, toto coro Pemthhan Calon Ang,gob Lemb� Petiindun&an Saksi 
pelaksanaan .selelcsl, dan pemilihan dan Karban. 
ca/on onoooto LPSK, diatur d•ngan 
Peraturon Prrsitkn. 

5. Pasal 25 Peraturan Prr:siden No. 30/20CJ9 tentan1 Ti!lta Cara 
Kttentuan lebih lonjut mengenoi tata Penganckatan Dan Pembemelltian Anuota lembaga 
c:ora �ngangkatan don Pertindungan Sabi Dan tcorban 
p,e�lion atNJf10la l.PSK dlatur 

dengan Prraturon Preskhn. 

6. Pasal 34 ayat 13) Peraturan Pemerintah No. 7 /2018 tentang Pemberian 
Ketentuan lebih lonjut mengenai Kompens.asi, Aestitusi, Dan Bantuan Kepacb Saksi dan 

keloyakan sebo'}Oimana dimoksud Kor ban sebagaimana dlubah dengan Peraturan 
pada ayat (1) s,rta jongka waktu Pemttintah No. 35/2020 tentan1 Perubahan Alas 

don be.saran biayo sebagaimana Peraturan Pemerint"lh No. 7/2018 Tffltang Pemberian 
dimaksud pada ayot (2) diat.ur Kompensasl, Restkusi, Dan Bant\Mtfl K�da Sabi dan 
dengon Peraturan Pemerintoh Karban 

1111 . 

- 
PASAL y,-;. ...... MMATIWl PBA..-PBNCSMAM 

1. Pasal78 Penturan Pemerintah No. 7/1.011 tenling Pemberian 

Ketentuan lebih lanjut mengenal tata Kompensasi, Restitusi, Oen Bantuan Kepada Saksi dan 
COTO p•rmolionon don pemberlon Karban 

KomfHMOsi clan Rfflitusi 

ubagolmono dimoksud dalom Paso/ 

7 don Paso/ 7A dlatur 

-- Peraturan hmerlntah. 

2. Pasal 11 ay1t ,4) Peraturan Presiden No. 60/2016 tentang Sekretariat 
ICetentuan mengenol pembentulcan, Jenderal lembaga Perlindungan Saksi dan Kcrban 

susunan, don tata kerja perwokilan 

LPSK di daerah s,bagaimana 

dimoksud pada a1at (3J diatur dolom 
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Peraturan Prt!Siden. 

3. Pasal 16A ayat (3) (Bolum ditetapk.an) 

Kffentuan lebih Jonjut. f'IH!llgffllli tata 

cara pemillhan K<tua LPSK 
�bagalmana dlmabud pada ayat 

Ill diatur d- l'fflJturan LPSK. 

4. Pasal 16B ayat (2) Peraturan Pemerintilh No. U/2016 ten tang 

Kffentuon lebih lanjut. mer,genai Penghasifan, Hak Lainnya, Dan Perlindun1an Keamanan 

penghasilan, hak lainnya, dan Bagi Pimpinan Lembaga Per1Jndungan Saksi dan Korban 

perllndungan k�manan 
sebagaimana dima/csud pada ayat 

(1) diatur ,hogan Peroturan 

Pemerintah. 

5. Pasal 16C ayat (4) Peraturan L�baga Pfflndunpn Saksi dan Korban No 

Ketentuan lobih Ian jut mengenal 1/2017 ........ Tugas, Penga,ngkatiln, Dan 

syarat, tugas, don tanggung jawab Pemberhentian T eniil£a AhU Lemba1a Perttndungan 

tenaga ahli dlatur dengan Peraturan Sliksi Dan Karban 

LPSK. 

6. Pasal 160 ayat (6) PeRtul"illn Presiden No. 59/2016 tentang Syarat dan 

Ketentuan men�i syarat don tata Tata Cara Penpngkatan dan Pemberhentian Dewan 

cara pengangkaton dan Pe�t Lemba&a Periindunpn 5..aksi dan Karban 

pem�rhmtian dewan penasihat 

diatur do/am Peraturan Presiden. 

7. Pasal 18 ayat (5) Peraturan Preslden No. 60/2016 tentang Sekretarlat 

K«entuan lobih Ian jut mengenal Jenderal Lembap Perllndungan Sabi dan korban 

kedudukan, susunan a,ganuasi, 

tugas, fun gs;, dan wewenong 

58r«atis jffldMr,I diatur dalam 

Pffal.uran Pre:sidffl. 

8. Pasal 24A ayat (2) (Belum diutapl<an) 

Ketentuan men�ai syarat, tata 

cara, don Jumloh anggot.a dewan 

.tik diatur dalam Peraturan LPSK. 

Bahwa terdapat 6 pasal yang mengamanatkan peraturan pelaksanaan dalam UU 
13/2006, dimana telah diterbitkan 6 peraturan pelaksana sebagai pelaksanaan UU 
13/2006. Selain itu dalam UU 31/2014 juga ten:lapat 8 pasal yang mengamanatkan 
peraturan pelaksana sebagai pelaksanakan UU 31/2014, diantaranya 6 peraturan 
pelaksana telah diterbitkan, dan juga terdapat 2 peraturan pelaksana yang belum 
diterbitkan, yakni peraturan pelaksana amanat dari Pasal 16 ayat (3) dan Pasal 24A 
ayat (2) UU 31/2014. 

UU Pertindungan Saksi dan Koman juga telah beberapa kali dilakukan pengujian 

di Mahkamah Konstitusi (MK), di antaranya Perkara Nomor 42/PUU-Vlll/2010 dan 

Perkara Nomor 90/PUU-XVl/2018. Dalam Perkara Nomor 42/PUU-Vlll/2010 yang 
diputus oleh Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat tanggal 24 September 2010, dalam 
amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya. 

Bahwa putusan a quo, Pasal yang diuji ialah Pasal 10 ayat (ll dan Pasal 10 ayat (2) UU 
Perlindungan Saksi dan Karban dengan batu uji Pasal 27 ayat (1), Pasal 280 ayat (1), 
Pasal 286 ayat (1), 2&J ayat (1), dengan pertimbangan rnajelis hakim perkara a quo 

pada pokoknya sebagai berikut: 

Kajiiln dan E..iu.si - Pd I •311 lJndani-Ondonl -or 13 r.i,.., 2006 l!nlani Porlindunpn Saksl dan Korban 
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• Posa/ 10 ayat (1) UU 13/2006 yang membebaskan saksi, karban don pe/apor 
dari tuntutan hukum. Terhadap do/ii ter,;ebut, sete/ah mencf'rmati permohonan 
Pemohon, keterangan ahli, keteranoon Pe�rintah, keterangan Dewan 
Perwakilan Rakyat, don keterangan tertu/is Lembaga Perllndungan Saksi don 
Karban, Mahkamah berpendapat, bahwa norma konstitusiona/ Paso/ 281 ayat (2) 
UUD NRI Tahun 1945 merupakan ketentuan yang memperbalehkan negara 
membatasi pelaksanaan HAM don setiap orang wajib tunduk pada pembatasan 
tersebut. .. " 

". .. 10 ayat (2) UU 13/2006 bukan merupakan pembatasan pe/aksanaan HAM. 
Ketentuan yang terdapat di da/amnya ado/ah mengenai tuntutan hukum 
terhadap ter,;angka yang te/ah tf'rbukti secara sah don meyakinkan bersaiah 

me/akukan tindak pidana, tetap dapat dituntut secara hukum mesklpun lo telah 
memberikan kesaksian terhadap kasus yang soma, karena pemberian kesaksian 
tidak menghapus pertanggungjawaban pidananya. Ketentuan yang demikian 
bukan merupakan pembatasan, melainkan merupakan ha/ yang wajar 
berdasarkan keadilan don merupakan prinsip yang dianut dalam sistem hukum 
pidana di Indonesia". 

Berdasar pertimbangan hukum di atas, Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) UU 
Perlindungan Saksi dan Korban bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1), Pasal 280 ayat 
(1), Pasal 28G ayat (1), 2&J ayat (1) UUO NRI Tahun 1945 tidak berasalan hukum. 

Putusan Nomor 90/PUU-XVl/2018 yang diputus oleh MK pada Selasa tanggal 22 
Januari 2019, dalam amar putusannya menyatakan menolak permohonan Pemohon 
untuk seluruhnya. Bahwa putusan a quo, Pasal yang diuji ialah Pasal 1 angka 2 dan 
Pasal lOA ayat (3) huruf b UU Per1indungan Saksi dan Korban, dengan Batu uji Pasal 
280 ayat (1), Pasal 28H ayat [z), dan Pasal 281 ayat (2) UUO NRI Tahun 1945, dengan 
pertimbangan majelis hakim perlcara a quo pada pokoknya yaitu: 

Nmenimbang bahwa Pemohon, sebagaimana warga binaan lainnya, pada 
dasarnya memiliki hak sebagai warga binaan untuk mengajukan remisi don juga 
57 pembebasan bersyarat sebagaimana diatur do/am UU Perlindungan Saksi Dan 
Karban don peroturan perundang-undangan lainnya. Adanya fakta bahwa dalam 
proses pf'ngajuan hak tf'rsebut Pemohon mengalami kf'ndala don juga penolakan 
untuk menjadi saksi pelaku sehingga menyebabkan Pemahon tidak bisa 
mendapatkan remisi ataupun pembebasan bersvarat, ha/ tersebut bukanlah 
dikarenakan inkonstitusionalnya norma UU Perlindungan Saksi don Karban yang 
dimohonkan pengujian, me/ainkan merupakan persoalan konkrit yang dia/ami 
oleh Pemohon, yaitu terkait dengan mekonisme don pedoman mengajukan 
remisi atau pembebasan bersyarat sebagaimana diatur do/am UU Perlindungan 
Saksi don Karban don peraturan perundang-undangan lainnya yang bukan 
merupakan kewenangan Mahkamah untuk menilainya. Lebih darl itu, apabi/a 
dicermati do/am pokok permohonan, Pemahon /ebih mengedepankan uraiannya 
terkait df'ngan aspek prasf'dural prasf's p,,ngajuan sebagai justice collaborator 
datipado 1ne1Jjelasku11 llspek-aspeA: pet tentaogaH ko11stitusio11a/itas not ma a quo 
terhadap pasa/-pasa/ UUD NRI Tahun 1945 yang dijadikan dasar pf'ngujian a/eh 
Pemohon.• 
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Berdasar pertimbangan hukum di atas, dalil Pemohon yang menyatakan bahwa Pasal 1 

angka 2 dan Pasal lOA ayat (3) huruf b UU Perlindungan Saksi Dan Korban 59 

bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1), Pasal 28H ayat (2), dan Pasal 281 ayat (2) UUD 

NRI Tahun 1945 tidak beralasan menurut hukum. 

Selama kurun waktu lebih dari 15 (lima belas) tahun berlakunya UU Perlindungan 

Saksi dan Korban, yaitu sejak diundangkan 11 Agustus 2006, terdapat beberapa 

undang-undang yang secara substansial berkaitan erat sehingga perlu dianalisis 

keterkaitan dan harmonisasinya yang akan diuraikan secara khusus pada Bab II. Se lain 

itu, ditemukan beberapa isu permasalahan yang dilihat antara lain: 

1. Frasa "terlindung" belum didefinisikan secara limitatif dalam batang tubuh maupun 

penjelasan dalam UU 31/2014. 

2. Permasalahan pemberian reward kepada Saksi Pelaku dan Pelapor. 

3. Permasalahan pengambilan keputusan terkait pemberian kompensasi, restitusi, dan 

bantuan kepada saksi dan korban. 

4. Minimnya keterwakilan LPSK di daerah. 

5. Penegakan hukum dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban masih belum efektif 

dikarenakan cara pandang Aparat Penegak Hukum (APH) masih berpaku pada 

KUHAP. 

6. Minimnya dukungan angaran untuk LPSK. 

Mencermati hal-hal tersebut di atas, Dewan Perwakilan Rakyat Republik 

Indonesia (DPR RI) yang memiliki fungsi konstitusional berdasarkan ketentuan Pasal 

20A ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 ialah fungsi pengawasan berkewajiban untuk 

melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang sebagaimana 

diatur lebih lanjut dalam Pasal 69 ayat (1) jo. Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang 

Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan 

Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019 

tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 17Tahun 2014 tentang Majelis 

Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. 

Dalam rangka mendukung salah satu fungsi pengawasan DPR RI yaitu 

pengawasan pelaksanaan undang-undang sebagaimana diatur dalam UU MD3 dan 

Pasal 4 ayat (l)jo. Pasal 5 ayat (3) Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata 

Tertib, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang sebagai salah satu dari sistem 

pendukung (supporting system) di bidang keahlian kepada DPR RI telah melakukan 

penyusunan kajian dan analisis pemantauan pelaksanaan undang-undang berdasarkan 

pengumpulan data dan informasi pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Karban baik 

pada tingkat pusat dan daerah, isu permasalahan, serta program legislasi nasional 

(Prolegnas). Adapun pengumpulan data dalam Pelaksanaan pemantauan undang 

undang ini dilakukan pada 3 (tiga) provinsi yaitu Provinsi Lampung, Provinsi Bangka 

Belitung, dan Provinsi Sumatera Utara. 

Kajian dan Evakwi Pe-- Undanf-Uftmlll Nconor U- --.. Perlindunpn Sabi d•n Karban 
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Lebih lanjut Urgensi dilakukannya pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan 

Saksi dan Karban selain dikarenakan masih ditemukannya beberapa permasalahan dan 

kendala dalam penyelengaraan Perlindungan Saksi dan Karban, baik dari sisi substansi 
maupun dari sisi implementasinya itu sendiri. Disamping itu kegiatan pemantauan juga 
dilakukan karena UU Perlindungan Saksi dan Karban masuk dalam Proeram Leeislasi 
Nasional (Prole11nas) Tahun 2020-2024 pada nomor urut ke-32 dengan pengusul DPR, 
sehingga diperiukan evaluasi pelaksanaan UU yang merupakan hasil kajian dan analisis 
pemantauan pelaksanaan UU dalam penyusunan Naskah Akademis Rancangan 
Undang-Undan, (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas UU Perlindungan Saksi dan 

Karban. 

Untuk melaksanakan penaumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan 

UU Perlindungan Saksi dan Karban ini, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undana· 

Undang telah melakukan diskusi dan dialog berdasarkan daftar pertanyaan terkait 
penvelenggaraan perllndungan Saksi dan Korban kepada instansi, lembaga negara, 

lembaga swadaya masyarakat, serta para akademisi baik di tingkat pusat maupun 

daerah, sebagalmana Tabel 2 berlkut: 

label 2. 

Daftar Pemanglcu Kepentlngan yang Memberlkan Data dan lnformasl 

MO. 

1. Altade:mtsl FKultas Hukum Untverskls Pemb1-un1n Nasional Veteran Jakarta 
2. Lembaga Bantuan Hukum Jakarta 
3. Sekretar11t Jenderal lemha.:I, Pertlnduncan Sales.I clan Karban 

4. Biro Pemenuhan Hak Soksl dan Korbon Lomboga Perlinduflgan Sabi dan Korbon 
5. Biro PeMllfflafl Permohonan L---a Perlf�n Slksi clan Korban 

6. Biro Adminlstrasi Lembaga Pertindungan Saksi dan Karban 

7. OirektOJat Tindak PIHna Umum ladan Rer.erse Krtminal Pol.RI 

8. Jaksa -urus Muda Pembin.un keiaksaan A&unc 
9. Direktorat Jenderal Badan Peradibn Umum Mahkamah Agung 

10. Baglan Ljtj.11sl dan Perlinduncan Sale.st Biro Hukum Komisi Pemberantasan Korupsl 
11. hd1n N-sloMI P Tororisme 

12. Akademisl Fakuttas Hukum Unfversltas Bangka Belitun� 
13. KNba.ln NNeti �buDiH-. Ban.-a. 
14. Prt1,:adUan Negeri Kota P2n•kal Plnang 
15. K........,..nDaenhProvinsillanpaa-. 
16. lembMa Pertindun.r;an Saksi dan Karban Pen,:hubung Bangka Belltung 
17. Akademlsj FKWUS Hukum Unhlenttas • 
18. Pengadilan Negeri Sukadana, Kabupaten Ulmpung Timur 
19. Kennilsian D1er1h Provlnsl LM1,n11n• 

20. kejaksaan Ne1eri larnpung Timur 
21. lembaca Advokasl Perllndunpn Peremouan clan Anak OamM lafflftUn• 

22. Akademisl Fakultis Hukum Untversltas Sumatera Utara 
23. Kenniisian D1erah Provlnsi Sumatera Utara 

24. Kejaksaan Nqeri Kota T fflirw Tinui 

25. le� Perlindunpn s.ksl din Kol'bln SUmatera Utarti 

26. Lembaga Bantuan Hukum M�an 

Kajian clan Evaluul- ,...-..,, � - ... 13 Tahun 2006tenta,.Perilnd_.Soksi din lol1lan 
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B. Permasalahan 

Berdasarkan latar belakang sebagairnana diuraikan di atas, permasalahan yang 
akan digali dalam kegiatan penyusunan kajian dan evaluasi pelaksanaan UU 
Perlindungan Saksi dan Korban adalah: 

1. Apakah materi muatan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban masih memadai 
digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemberian perlindungan Saksi 
dan Korban pada saat ini dan yang akan datang, sehingga dapat diketahui perlu 
tidaknya dilakukan perubahan, penyempumaan atau penggantian terhadap UU 
dimaksud? 

2. Bagaimana efektivitas implementasi dan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan 
Korban dalam penyelenggaraan pemberiaan perlindungan Saksi dan Korban dalam 
proses penegakan hukum di Indonesia? 

C. Maksud dan Tujuan 

Kegiatan pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan 
melalui pengumpulan data dan informasi dari instansi pusat dan daerah dimaksudkan 
antara lain: 

1. Untuk mengetahui materi muatan dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban masih 

memadai digunakan sebagai dasar hukum penyelenggaraan pemberiaan jaminan 

perlindungan Saksi dan Korban pada saat ini, sehingga dapat diketahui perlu atau 

tidaknya dilakukan perubahan, penyempurnaan atau penggantian terhadap UU 

dimaksud. 
2. Untuk mengetahui efektifitas implementasi dan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi 

dan Korban dalam penyelenggaraan pemberiaan jaminan perlindungan Saksi dan 

Korban pada proses penegakan hukum di Indonesia. 

D. Metode Pemantauan 

Metode pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban dilakukan 
dengan pendekatan yuridis norrnatif dan yuridis empiris. Metode yuridis normatif 
dilakukan untuk mengetahui potensi masalah norma yang tumpang tindih/disharmoni, 
inkonsistensi, atau menimbulkan multitafsir. Sedangkan yuridis empiris merupakan 
suatu pemantauan langsung yang dilakukan di daerah dengan maksud dan tujuan 
untuk menemukan fakta (fact-finding), kemudian diteruskan dengan menemukan 
masalah (problem-finding), kemudian diteruskan pada identifikasi rnasalah (problem 
identification), dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian rnasalah (problem 
solution). 

Oalam proses pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan pendalaman 
materi melalui pertanyaan yang diajukan dalam diskusi maupun secara tertulis kepada 
para pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, baik sebagai 
regulator rnaupun implementator UU Perlindungan Saksi dan Korban. 

Kajian don Euluui Pemanlauon Pelamnaan Unu,..Undanglunor 13 Tahun :IOQ6t<nlq Perfind1R113n Saksi din Korban 
Sebagairnono telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 ... 
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Permasalahan·permasalahan yang diperoleh sesuai dengan fakta yang ada di 

daerah yang kemudian dikaitkan dengan norma-norma hukum yang berlaku dan teori 

teori hukum yang ada. Selanjutnya, dilakukan kaJian dan evaluasi terkait efektivitas 

pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Dalam melakukan kajian dan evaluasi 

tersebut, digunakan pendekatan teori efektivitas hukum yane dikernbangkan para ahli 

di bidang soslologi hukum. Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa terdapat 3 

(tiga) elemen sistem hukum yang menentukan berfungsi atau tidaknya suatu hukum, 

yaitu struktur hukum (/t!ga/ structure), substansi hukum (/t!gal substance), dan budaya 
hukum (legal culture).2 Sementara itu, sosiologi hukum Indonesia, Soerjono Soekanto 
mengemukakan bahwa terdapat 5 (lima) faktor van& merupakan esensi dari 

penegakan hukum serta menjadi tolak ukur dalam menilai efektivitas hukum, antara 

l a i n :3 

1. Faktor hukumnya sendiri, yaitu berupa peraturan tertulis dan berlaku umum. 

2. Faktor penegak hukurn, vaitu yan11 secara lanasung at.au tidak langsung terlibat 

dalam penegakan hukum; tatanan dan lembaga-lembaga hukum formal; hubungan 
kelembagaan, kedudukan yang berisi wewenang, hak, dan kewajiban tertentu. 

3. Faktor sarana dan prasarana, yaitu berupa fasi\itas yang mendukung penegakan 

hukum. 

4. Faktor masvarakat, yaitu pendapat iT14iYciiakat mengenai hukum dan 

kepatuhannya. 

S. Faktor kebudayaan, yang sebenamya merupakan bagian dari faktor masyarakat 
pula, namun diketengahkan hanya terkait masalah sistem nilai-nilai yang menjadi 
inti dari kebudayaan spiritual atau non materiil. 

H4is.il P�n,uSUHdu kaJl•n Ja11 evah.wsl 1oJ sdanJutnya 1�n Ji.samp.alla.an kpad .. 
Kepala Sadan Ke.ahlian dan untuk selanjutnya disampaikan kepada Plmplnan DPR RI, 
P,mplnan dan Anggota Komlsl III DPR RI, ..,t,;,&llJ masubn dalam rancka m�mberikan 
du�unpn keahll1n l<epada Dewan dalam pelaksanaan lungs! pengawasan terhadap 
pelaksanaan UU Pertlndunpn Silui dan Korban sart., kepada Pimplnan B:.idan L.eglslasl 
DPR RI dall,m memberlkan dukungan pelalcsanaan tugas Badan l.egislasl dalam 

pemanuuan dan penlnJauan undang-undan1. 

1 lawrence M. Friedman, Hukum Amerika Sebuah Pengantar [A,.,.rican L.aw an Introduction], diterjemahkan oleh 
wishnu Basuki, {J!!k!rti!: Tatanusa: 2001), him. 9. 
3 Soerjono Soekanto, FaktCK·Foktor yang M�garohi l'ffl�an Hukum, (Jakarta: Raia Grafindo PttS.ada, 2007), 
hlm.17-18. 
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BASii 

TINJAUAN YURIDIS PEI..AKSANAAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG PERUNDUNGAN SAKSI 

DAN KORBAN SEBAGAIMANA TELAH DIU8AH DENGAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 

A. Landasan Konstitusional Penyelenggaraan Perlindunean Saks! dan Karban 

Tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tertuang dalam Pembukaan 
UUD NRI Tahun 1945 adalah rnelindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 
tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 
kehidupan bangsa, dan ikut rnelaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan 
kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta mencapai masyarakat yang 
adil, makmur, dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Dalam 
rangka mencapai tujuan tersebut, Negara Indonesia menjamin kesejahteraan tiap-tiap 

warga necaranya salah satunya dengan memberikan perlindungan terhadap hak Saksi 

dan Karban yang rnerupakan HAM. 

Pasal 28G, Pasal 281, dan Pasal 28J UUD NRI Tahun 1945 merupakan dasar 

dirumuskannya UU Perlindungan Saksi dan Karban yang bertujuan melindungi hak 
setiap Saksi dan Karban. Pada dasamya UU Perlindungan Saksi dan Karban 
memberikan perlindungan atas dasar hak perlindungan atas rasa aman, hak 

perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda, 

serta hak perlindungan dari ancaman ketakutan. Pemberian perlindungan pada 
hakekatnya bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi, Karban, Pelapor 
maupun Saksi yang terlibat tindak pidana, dalam memberikan keterangan pada sernua 

ta hap preses peradilan pidana, Sedangkan pernberian bantuan dalam UU Perlindungan 

Saksi dan Karban diberikan dalam rangka pemenuhan hak atas pemulihan bagi Saksi 
dan/atau Karban. Pentingnva perlindungan Saksi dan Karban bertujuan untuk 

mengungkap kebenaran materil dalam proses peradilan pidana, serta sebagai bentuk 
perlindungan negara kepada warga negaranya agar terbebas dari potensi tekanan dan 

tindakan intimidasi yang membungkam hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani 

seseorang. 

UU Perlindungan Saksi dan Karban merupakan instrumen hukum yang bersifat 
pendukun& dari sistem peradilan pidana (criminal justice system).' Pada Tahun 2014 

terdapat beberapa substansi dalam UU Perlindungan Saksi dan Karban yang d/lakukan 
perubahan. Perubahan tersebut di antaranya melalui penguatan kelembagaan dan 
kewenangan LPSK, perluasan subjek perlindungan, perluasan pelayanan, peningkatan 
kerjasama dan koordlnasi antar lembaga, serta pemberian penghargaan terhadap Saksi 
Pelaku. 

-4 Larry J. Siegel dan Josepti J. dabim lsmanto Nur, ·Oekonstruksi Sh.tem Pcradilan Pidana di lndonesi.r (Menggagas 
Advokat Scbagai Sub-Sistem dalam Sistcm P«adilan Pktana di Indonesia), .. (Ma1istcr Universitas Islam Indonesia, 
YogyfkartA, 2015), him. 17 . 
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e. Asas Pembentukan Peraturan Perundanc-undangan 

Pembentukan suatu peraturan perundan1-undangan, tidak terkecuali UU 

Perlindungan Saksi dan Korban, harus berdasarkan asas-asas pembentukan peraturan 

perundang-undangan yang baik berdasarkan Pasal 5 Undane-Undang Nomor 12 Tahun 

2011 jo. Undang·Undang Nomor 15 Tahun 2019 Pembentukan Peraturan Perundang· 
Undangan (UU PPP), yaitu: 

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 
harus mempunyai tuj�n yang hendak dicapai; 

2. Kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan 

perundang·undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk 

peraturan perundang·undangan yane berwenang. Peraturan perundang-undangan 

tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga 

negara atau pejabat yang tidak berwenang; 

3. Kesesuaian antara jenls, hieratlo, dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan 
peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan 

yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang·undangan; 

4. Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 
harus memperhitungbn efektivitas peraturan perundang·undangan tersebut di 

dalam masyarakat, baik secara fUosofis, sosiologis, maupun yuridis; 

5. Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan 

dibuat karena meman, benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bemegara; 

6. Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, 

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya; 

dan 

7. Keterbukaan, bahwa dalam pembentukan peraturan perundang·undangan mulai 

dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pencesahan, atau penetapan, dan 

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Oengan demikian, seluruh lapisan 

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan 

masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, terkait dengan materi muatan peraturan perundang-undangan, harus 

juga mencerminkan asas·asas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU 

PPP, yaitu: pencayoman; kemanusiaan; kebangsaan; kekeluargaan; kenusantaraan; 

bhinneka tunggal ika; keadilan; kesamaan kedudukan dalam hukum dan 

pemerintahan; ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau keseimbangan, keserasian, 

dan keselarasan. 

ICajian dan mluasi --• Undaftl-Ondanl-13 T-llllllifflDII Perfindunpn Salcsi dan Korbar, 
5 t C I 1.a..a tmli Dklbah ...... Unda,..undanc Nom« 31Tahun 2014 ... 
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C. Analisis Undang-Undanc clan Putusan MK Yang Berkaltan dengan lmplementasi UU 
Perlinduncan Saksi dan Karban 
1. Kltab Undang·Undang Hukum Pidana fKUHPJ 

label 3. 

Keterl<altan Antara UU Perllndungan Saksi clan Korban dengan KUHP 

UU PEIWNDUNGAN SAKSI 
llAN KOIQIAN 

KUHP 

memtnuhi 
berdmarkon 

dlpenuhinya, 

PIIMIW 

"'Barang siapa dipanggil 

�bagai saksi, ahli atau juru 

bahoui menurut 

undong·undang 
�ngaja tldak 

kewojiban 

undong-undang 
yang harus 

Pasafl•n&b6 
"'Solcsi ado/oh o,ang yang 

dapat t'Mmberikan 
keterongan guno kepentingon 
penyelidlkan, penyidikan, 

penuntuton, don pem,riksaan 
di sidong pengadifon tentong 

.suatu tindak pidona )'Ong ia 
dengor .sendir;, lo lihat sendirl, 
dan/otau ia alami undiri ." 

Keterkaitan UU Perllndungan 

Sak� dan Korban den1an 

KUHP adalah saksi dalam 
peri<ara pk:Jana dapat 

d61indun&I oleh LPSK melakJi 

pengiljuln. Disisl lain, Silksi 

yan1 tidH m.1u membttikan 
keterqan tertiadap suatu 
pttbra pldana dapat dlancam 

diancam: pidana sewai dengan 

1. dalam perkoro pidana, ketentuan pidana KUHP Pasal 
d•ngan pidana �njara 224 dan Pas.al 521 KUHP. Saksi 
paling lama �mbilan bulan; dapat tidak mau memberikan 

2. do/am perkara lain, dengan keteran1an dikarenakan 

pidana �njara paling lama mendiipatkan anaman. Oh!h 

�I'lom btJlon. • karena rtu per1indungan 
Pasal 1 anab 6 hul 522 terhadap saksi dari ancaman 

"Ancaman adalah s�alo Sarong skJpa tnfflurut undang- tenebul dilakuk1n LPSK setP 
bt:ntuk Pffbuatan t'O'ng undang dip(ltlggil Hbagol saksi, darl proses di kepolisjan 

menimbulkan akibat, baik ahli atau Juru bohaso, tldak sampai denpn di pengadi11n 
langsurt9 maupun tidak datang s«ora melawan hukum, supay.ii Silksi dapat 
langsung sehinggo Saksi diancam d«igon pldana dendo menerantkan kesaksiannya 

dan/atou Karban rrwrasa pa/inf, ban� Sffflbilan ratus denpn l'Nndiri. Adapun hak 
takut atau dipakso untu/r rupiah. yang dibertkan UU 

melakukan atau tidok Perlinduna:an Saksi dan 

meJakukan Sftuatu ftal )'Vn!J J(Ofban untut meUndungl 

berkenaan fffltJOn p�mlwrlan saksi tcrdapal dalam Pasal 5 

kHOkWnnya dalam suatu UU Pcrllndungan Sakst dan 
r=�=-"'=,,.:::,:."::c"":::i:::"1:::•c.,-=='-·--+------------1 Korban. 

Pasal 1 an1b 8 

"Perlindungan adaloh 

segola upoya pemenuhan 

hak don pemberian bantuan 
untuk mem�rikon roso 

amon kepada Salcsi 
dan/atau Karban yang 

wajib diloksonakon o/eh 
LPSK atau lembago lainnyo 
sesual dengan ketentuan 
UnduftQUttdartq ln1 � 

Pauls 
fl} Sabi dan «orban Nrllak: 

a. memp«roleh 
,,.,u�ngan atQS 

kwamanan pribadi, 

K�uargo� don harto 
bendanra, Sl!rta bttbas 
dud Maiman wmn 

Kajian dan Evaluasi Pe,..ntauan Pela ...... an Unda..,.Unda,. Nconor 13Tollun20061e111a,. Perilndunpn Saksi don Karban 
S<bapimana telah lliullah denpn IJnmnc-Undaq- n Tohun 2014 ... 
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UU POUNDUN&AN SAIISI KU .. 
-Ml DNIKOMAII 

INrtenoan dfflgan 

k�saksion ,ang okan1 

-'ang, atou loloh 

di�ritann-,a; 

b. lkut 

-· 
dolam 

prtJSft ,Mmi/;I, don 

........iutan bffltuk 

perllndungan don 
du/r1Jn9011t--,; 

<. .... dst. 

Puaol8 

(l} Perlindungan terhadap 

Saksi dan/atau KDTban 

ubagaimona dimatwd 

dalam Pas.al 5 dibffikan 

sejak tahap penyrlldikan 

dimuloi don bffakhir 

usuai dengon kf!t..ntuan 

sebagaimano diatur 

do/am Undang-Undang 
In/. 

(1} Dolam keodaan tertentu
1 

Perlindungan dapat. 

di�rikan usaat ut�ah 

�rmohonon diajult.an 

keoada LPSK. 

2. Undang-Undanc ,._ 8 Tahun 1981 tenlal1c Hullum Acara Pidana (KUHAP) 

Tabel 4. 

Tumpana Tindih Antara uu Perllndungan Sabi dan Karban denpn KUHAP 

UU PERUDU- SAIC5I DAii KUHAP --TIIDIH 

ICOIIIM 

Pmo/9..,..,(JJ 

-- 
r .. .i.p.1 potensl tumpan1 

Sahl don/atau Karban yang Ktt�rongan saksi s,bagai alat dndih anbta Pasal 9 ayat (1) 

mntll/1 dirinya �ado dalam bukti ialah apa yang .u,ksi dan (2) UU Perfindungan Saksl 

Ancoman yang sangat besar1 nyatakon disidang t'fflflOdilan dan Karban dengan Pasal 185 

otas persnujuan hokim dapat KUH AP, ditnana dal1m Pasal 

mem�rilcan knalaian tanpa ..,., (1) dan (2) uu 

hadir langsung di p,fflgod;lan , ............... SakSI dan 
tempat perkora ters•but Karban terdapat suatu kondisi 

sedang dfperikso. dinYna saksJ diillam •ncam•n 
sanpt besar dlpcrbolehkan 

-19o,at{2J memberibn kelerangan 

Saksi don/atau KOl'ban tanpa hadlr di persldanaan, 
sebogolmono dimaksud pada .......... 

- 
, ... , 185 

oyat (1) dopat mem�rikan KU HAP menyatakan 
kesaks.iannya ucara tertulis 

-- 
s.nsl yiilng 

yang disompoikon di hadapan d .. ngap seNgai abit bukti. 

pejobot yang Nft/llenang don keterangan Y•"I diyatakan 

membubuhkan tonda dlsidon& P•nsadun. 
tonaannvo r,ado berita ocara 

Kajian d.., holua!i- ,....,_,�"'""°'UT.,_ lOOli ...-, PoriindunpnSaksl din Kori>on 

S I  I .  --- ....... �-31Tohan201'-.. 
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UU PERUDUNGAN SAICSI DAN 

KOIIBAN 

yang memuat tentang 

kesakslon tersebut. 

hsal11nsb 11 
Restitusi adalah ganti 

kerugion yang diberilcon 

lcepado Korbon atau 

Keluarganya oleh p,laku otau 

pihak krtigo. 

Pa .. r 7A ayat (SI 

Dalom Ital Pffmohonan 

Restitusl diajukan seteJah 

putusan pengadilon yang 

te/ah memptrolffl lcekuatan 

hukum tetap, LPSK dapat 

�ngojulcan Rfflitus, lcepado 

pengadilan untuk mendapat 
penetopan. 

KUH AP 

Pasal 98 •vat (11 
Jilca 11uatu perbuatan yang 

menjodi dosar dokwoan di 

do/am suatu pemerllcsaan 
petkora pidana okh �ngadilan 
neg�ri menimbultan kerugian 
bagi orang lain, maka hokim 

lcetua sidang atos pttmlntoan 
o,ang itu dapat menrtapkan 
untuk mengoabungkan f)ffkata 
gugatan ganti kerugian kepada 

perlcoro pidana ffu. 

Pasal '11 ayat (2) 

Permintaan sebagaimana 
dimaluud dalam ayat (lJ hanya 

dapat diajukan selambat 

lambatnya sebelum penuntut 

umum mengajulcan tuntuton 
p,dana. Dalam haf �nuntut 
umum tidak hadir, pennintaan 

diojukan selambat-lambotnya 
seMlum holcim menjatuhlcon 

put wan 

Terdopot tumpong tlndlh 

Mllaril restltusli dalam P •�I 1 

....... 11 UU Pefllndungan 

Seksl cbn Korblin Hngan 

P...i '111yat (11 KUHAP, baik 
mebnisme restttusl auu 

mebNSme penapbuncan 

petbra euptan gantl 

kerugian ke:pada perkara 

pldona merupalcan h1I yan1 
um1 'flltu untuk menunM 

&anti keruttan secar• perdata 
lrepodo polaku. Selaln itu, 

terdapat tumpang tlndlh 

anbra Paul 7A UU 

Petlinduncan S1bi dan 
Kotban dencan P ... r 98 ayat 

(21 KUHAP, dlmana t1d1k ada 

kewen.npn J1ks1 dalam 

.......... nalcan ekseiwtolial 

restltusl lltll restttusl diaJukan 

seteloh putuson pensadiLln 

s.ebipimana tercanturn 

dal1m Posa! 7A UU 

Saksl don 

dikarenabn 

• 

berdasark1n PilSII 6a ICUHAP 
kewcnalnpn �kutorial 
Jaba terbatn melaksan.akan 

Putusan yilnl tel ah 

berkelcuabln hukum let.lo. 

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 

tentang Pemberantasan Tlndak Pidana Korupsi (UU Tipikor) 

Tabel 5. 
Keterkaltan Antara UU Perlindungan Saksi clan Korban dengan UU Tiplkor 

UU PERUNDUNGAN SAICSI UUTIPIKOR ICETBIICAITAN/TUMPANG 

DANKORBAN TINDIH 
Paul 37 ayat (1} Pas.al 21 T�pat potrnsi tumpan1 

"Setiap Orang yang "Setiap orang yang dengan tindih antara ketentuan Pasal 
memoksakan kehendoknya sengajo mencegah, merintongi, 37 ayat Ill uu Perlindungan 
dengon tnf!nggunakon otau menggagalkon secora Saksi dan korban den1an Pasal 
kekerasan atau cara tertentu, Jan9sung otau tidak lan9sung 21 UU Tipikor, dimana kedua 
yang menyebabkan Saksi penyidikan, penuntuton, dan uu terse but �ling mengatur 
don/at au Korb an tidak pemeriltsaan d; sidang tentanc sanksi pidana dan 

mem�roleh Perlindungan pengadilan terhadop tersangka denda tNgi �tiap Of'ang yang 

sebo9oimona dimoksud dan terdokwa atoupun para menghalangi seorang saksl 
do/om Paso/ 5 ayat (1.) huruf soksi do/am perkara korupsi, dalam memberrkan keterangan 
a, huruJ i, huru/ j, huruf k, dipidano dengan pidona pad a 5-e'tiap tahap proses 
atau huruf I sehinnna Saksi penjaro palina sinakat 3 (t1aal oeradilo1n. Sehingga dalam 

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksanaan Unclanc·Undana: Nomor 13 Tihun 2006 tentang Pertlndunpn Saksi dan Korban 
S.bagaiman, telah Diubah donpn Undanc-Undanc- 31 Tahun 2014 ... 
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UU PEIIUN� SAICSI UUTIPIKOR -AII/TUMPANG 
DANKOIIIIM 

- dan/atau KorlJan lidak tahun don paling lama 12 {duo implemenasinya dapat 

memMrilcan lcnalrsionnyo be/as} tahun don atau dnida menyebabkan APH mengalami 

poda s,,tiop lohap paling 5edikit Rp. ke>Ulltan dalam menentukan 

pefflffilcsaa11, dipidana 150.000.000,00 (seratus limo UU m1llil vane akan menjadi lex 

dengan pidona �njara paling puluh jllta rupiah) don poling special is. 

lama 5 (limo} tahun dan bonvak Rp 600. OOO(U].00 

pidana dendo paling banyak (enam rot us jut a rupJah). • 

Rp200.000.000,00 (duo ratus 
juto rupiah}." 

Pual 5 oyat (11 ... ruf i -131•yotlll ICalEi- uu p..-......, 

"Saksi don Karban twrhak: •Dolam pen,;d,"k.an don 5obl ... 

- 
don uu 

I. Dln,llo,latm, pemerlhaan di sidang T1pllcor � pod. 

itkntltosnyo .• pengadilan, saksi don on,ng ""'"'-- 
......, ........ 

lain yang bffsanglutan dfflgan _ ........., oleh ,.... d o n  

Puol5ayot:C3J tlndak pldana kon,psi dilan,llfl 
_ ... _ ........ ttncut 

'"Srloin krpada Sabi dan/otau men,ebut noma atau alamat pm"t.1 11 111 111.1upun pada sut 

Karban, hak ,ang diberilran pelapor, amu ,,,.,_, .... ,ang 

-- 
di ...... 

dalam kaws tfflentu tMfflberitan l::emungkinan ponpNlin 

- 
d-tuk.ln 

sebagaimana dimabud pada dapat dik.tahuin,a itkntit.m ........ Pasol 31 -· (1) uu 
ayat (1), dapat dlbenl:on 

,..,. __ . 
Tlpllu,r, .....,. dllom Posol 5 

kepada Salcsi Pelaku, Pelap«, 

- 
(1) hunrf I uu 

dan ah/I, temras,k pula orang P ............ 5oksl don Karban 

1'1'•9 dapat memben'tan Jup n,enentuk.ln hok pelopo, 

k�erangan 

- - 
dinhHlobn 

berhubungan <kngan suatu idwutltwnya.. 

perkara pidana mes.tlpun 

tidak ia dengar Sl!nd"lri, tidak 

fa Jihat sendlrt dan tidal ia 

alami sendlri� �panjang 

keterangan orang itu 

�rllubungan cknqan tindalt 

oldana. 

4. Undang-Undang N- 30 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomor 19 Tahu 2019 
tentang Komlsi Pemberantasan Karupsi (UU KPKI 

Tabel 6. 
Keterkaitan Antara UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan UU KPK 

UU PERUN� SAICSI uu KPI( ICETEIUWTAII 

DMKORBM 
PaAllancbl Pasal 15 huruf a Keterkaitan uu Perlindungan 

"PerJJndungan odalah segala •xomisi Pemberantason K01upsi Sabi dan Korban dan UU KPK 

upayo pemenuhan hak don Berkewajiban: terd1pat pada ketentuan terk.lit 

p�mberian bontuon untuk a. Memberikon �rlindungan pemberi•n perlindungan 

memMrikan rasa a man terhadap saksi atau pelapor tcrhadap saksi at.au pelapor 

kepada saksi dan/atau korban yang menyampoikan dalam kasus tindak pidanil 

yang wajib dilaksanakan oleh 1a_.n ataupun konapsi yang dilakukan oleh 

LPSK atau lemba{la lainnya memMrikan ktterangan LPSK maupun oleh KPK 

sesuai d""9"11 lcetentuan mengeno, terjadinya tindak sebapimana telilh diatur d1lam 

undang-undang ini." pidana lcorupsi sa,,ai PenJelasan Umum Perubahan 

dengan kdentuan uu Pimindun,an Saksi dan 

�raturan perundang- Koman dan Pasal 15 huruf a LIU 

undangan. • KPK. Dimana LPSK dapat 

Kajian dan Evaluasi Peman!Juan Pelallsanaan Unda�nda,. Hamor 13 T...., 2006 tenlJn& Perllndunpn Saksi dan Karban 
s.bapona,a telah Diubah .._ lmm�ndangNamar 31 Tahun 201'-.. 



UU PERUNDUNGAN SAICSI UUKPK IIETEIIIWTAN 
DANKORBAN 

memberikan perlindungan 
terhadap saksl atau pelapor 
dalam kasus tlndak pkJana 
korupsi apablla memenuhi 
persyaratan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 28 uu 

Perlindungan Saksi dan Karban. 

Sedangkan dalam Pasal 15 

' huruf a uu KPK jug a 
menentukan bahwa KPK wajib 

memberlkan perlindungan 
terhadap saksl atau pelapor 
atas terjadinya tindak pidana 
korupsi. 

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Jo. Undang-Undang Nomar 5 Tahun 2018 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang·Undang Nomor 1 
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang 
Undang (UU Terorisme) 

Tabel 7. 
Keterkaitan Antara UU Perllndungan Saksi dan Korban dengan UU Terorisme 
UU PERUNDUNGAN SAICSI 

DANKORBAN 
UU TERORISME IIETEIIIIAIT AN 

Pilal 5 

(1) Sak5i don Karban berhak: 

a. merf!peroleh 

Bahwa terdapat keterkaitan 

Pasal 5 UU Perlindungan Saksi 

dan Korban dengan Pasal 34A 

UU Terorisme, 56Uai Pasal 34A 

UU Terorisme, perlindungan 
kepada PNpor, ahli dan saksi 

beserta keluarga diamanatkan 
kepada LPSK. 

Posal 34A ayat 11) 
Perlindungon �bagoimona 

dimoksud daJom Posa/ 33 yang 
diberikon kepado pefapor, ahli, 

don saksi beserto keluarganya 
berupa: 

a. perlindungan atas 

keamanan pribadi dori 
onr:amon fisik don mental; 

b. Jcerahasiaan identitas; 
c. pemberian keterangan 

pada soot pemeriksaan di 
sidang pengadilan tanpa 

bertatop muka dengan 
terdakwa; don 

d. pemberian keterangan 

tanpa hadirnya soksi yang 
di/akukan secara jarak 
jauh melalui alat 
komunikasi audio visual. 

Pasal 34A ayat 11) 

Perlindungan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (I} 
dilakukan oleh lttmbaga yang 

menyelenggorakan urusan di 
bidang pefindungan saksi don 

korban. 

tanpa 

atas 

pribadi, 

perlindungan 

keamonan 

keterongan 

tekonan; 
d. mendapat 

penerjemah; 

e. bebas dari pertanyaan 
yang menjerat; 

f mendapat informasi 
mengenai 
perkembangan kasus; 

g. mendapat informosi 

Ke/uarga, don horta 

bendanya serta beba.s 

dari Ancamon yang 
berkenaan dengan 

kesaksian yang akan, 

sedang, otau teloh 

diberikonnya; 
b. ikut serta do/am 

proses memilih don 

menentukan bentuk 

perlindungan don 

dukungan keomanan; 

c memberikon 

menaenoi putuson 

Kajlan dan Evaluasl Pernantauan Pelaksanaan Unda111·Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pe�indungan Saksl dan Korban 
Sebagaimana telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 TahlRI 2014. .. 
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UU PERUNDUNGAN SAICSI UU TERORISME IIETERICNTAN 

DANKORBAN 
pt!flgadllan; 

dst. .... 

Pnol6oyot(ll Posol JSB opt (11 Bohwa tenlapat keterkaltan 

Korban pelang;aran hak asas6 Pemberlan ban tu an medls, Pasal 6 UU Pertindungan Saksi 
manusia yang berat, Karban rehabllltasi psikososial dan dan Karban dengan Pasal 35 E 

tlndak pidano 

-· 
psikologis, serta santunan bagi UU Terorisme, cfunana amanat 

Karban tindak plclana yang meninggal dunia dalam Pasal 3!.E UU Terorlsme 

perdapnpn o,.nc, Korbin sebagalmana dimaksud dalam pemberian bantuan medls dan 

tlndak plmina penyilcsun, Pas.ii 3SA av•t (4) huruf • rehobilitasi psikososial dan 
Korban tindak plclana sampai dengan huruf c psMrolngk bagi soksi min korban 
ko..-...n ........ ,. min dilaksanakan oleh lembaga tindak pidon• Terorlsme 

Korban penpnia'Pln berat. vane menyelenggarakan urusan dilakubn oleh LPSI(_ 

sebiin berhak sebagaimana di bidang pelindungan saksi diln 

dimaksud dalam pasal S, juga korban serta dapat bekeri• 

berhak mendapatbn: sama dengan instansi/lembaga 

•. bantuan medis; dan terlrait. 

b. bantuan rehablitasl 
psikososial min 

Posol7oyot(4l """"' J6 •yot (101 Bohwa terdapat keterkaitan 

Pemberian Kompensasi bagi Pembayaran kompensasi Pasal 36 UU Terorisme dengan 

Kor ban tlndak pidana sebagalmana dimaksud pad a Pasal 7 UU Perlindungan Saksi 

terorisme dilaksanakan sesuai ayat (6) dilaksanakan oleh dan Karban, dimana 

dengan ketentuan Undang- lembaga yang pembayaran kompensa5' bagi 

Undang vang mengatur menyelena;arakan UfUSi1n di saksi clan korban tindak pidana 

mengenai pemberantasan bidang pelindungan saksi dan terorisme dilakukan oleh LPSK. 

tindak pidana terorisme. korban. 

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentanc Pemberantasan Tindak Pidana 

Perdagangan Orang (UU TPPO) 

Tabel 8. 

Keterkaitan Antara UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan UU TPPO 

UU PERUNDUNGAN SAICSI UUll'PD ICETUIWTAN 

DANKORBAN 
Pasallonaka3 Plsal 1 aneb 3 Keterkaitan uu 

Perlindungan Saksi dan Korban 

"Korban ada/ah orang yang "'Karban odolah seseorang yang dan UU TPPO terdapat pada 

mengalami �nderit.aan fislk, menqalami penckritaan psilcis, ketentuan restitusi, dimana 

mental, don/atou k.erugian mental, fisik, seksual, ekonomi, Karban tindak pidana berhak 

ekonomi yang diakmatJcon don/atau sosial. ,ong .... ganti kervgian aklbat 

oleh suatu tindak pldana. • diakibatk.an tindak pidana penderitaan yang dlalaminya 

perdagongon orang." seperti kehilangan kekavaan 

"™' penchasilan, mengalami 

Pasal 1 •rwb 11 Posoll• ..... 13 sakit fisik dan mental. Dalam UU 

ll'PO terdapat perbedaan 

"R�titu5i adalah ganti '"'Restltusl oda/ah pembavaran dengan UU Perlindungan Saksi 

kerugian yang diberitan gantl kerugian yung clan Karban vattu definisi korban 

kl!pada Korbon atau dibebanlcan kepoda prlaku )uga termasuk penderltaan 

Keluargan,a oleh �laku atau bordasa,ton putman sosial. 

pihak ketiga" pengadilan yang berlcelcuatan Penegakan hukum kepada 

hukum t�ap atas kerugian pelaku tindak pidana untuk 

materiil dan/otau immateriil membayar rmitusi harus 

vang dltkrita korban atau ahli dilaksanakan. Ketentuan pad a 
� 

Kajian dan Evaluasi Pemant1uan Pelallsanaan Undan&-Undanc Namor 13 Tohtm 2006 lenton& Perlindunpn Saksi dan Karban 
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UUTPPO 

tindalc 

c. penderitaan; 

d. biaya untuk tindokan 

perawatan me dis 

dan/atau psikologis; 

dan/atau 

e. kerugian lain yang 

d/derita korbon 
sebagai okibat 
perdogangan orang. 

3) Restitusi terHbut diberikan 
don dicantumkan �oligus 

dalam amar putusan 

JJ Setiop korban 

pidono perdogangan orang 

atou ahli warisnyo �rhok 
mrmperoleh restitusi. 

Z} Restitusi Sl!bagaimana 
dimaltsud pada ayat (1} 

berupa ganti kefUf}ian 

atas: 
b. kehilangan keka)'Oan 

atou penghasilan; 

Pa'"l 7Aayat (S) 

"Dalom h_al permohonan 
,�titusi diajukan �eloh 

putusan pengadilan yang 

tefah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, lPSK dapat 

mengajukan restitusi kepada 

pengodilan untuk mendopat 

pent>tapan•, 

"Ko,ban tindok pidana Mrholc 

memperoleh AestitU5i berupo: 
a. r,anti lcerug,an atas 

kehilonr,an kekoyoan atau 

penr,hasilon; b. r,anti lauugian 
yang ditlmbulkan akibat 

penderitaan yong bertaitan 

langsung sebagai akibat 
tinda!t pidana; dan/atau c. 
penggantian biaya perawatan 

medis dan/atou psikologis." 

Willrilllita • UU Pettndung-, Saksi dan 
f---,Pa-sa_1_7_A_•_vot_""t1"')---+==='--=p-.,.--:-1--::48::---------l korban tldak mencatur lebih 

Llnjut sanksi y.ang dikfflakan 

kepad1 peotaku jlka tidak mampu 

membayar restttusl, sedangkan 
UU TPPO mengatur ketentuan 

sanksi pidana kurun1an 
penganU kepada pelaku Jika 
tidak mampu membayar 
restitusi. Selain itu, terdapat 

potensi tumpang tlndih 
mencenal ketentuan restttus.i 

dalam hal pengajuan restttusl 
pasca putusan pengadilan yang 
ben:Huaun hukum tet.ap oleh 

lPSK. UU TPPO Ju,:a meneatur 
bahwa pidana restltusi bisa 

dijalankan setelah putus.an 

dnckat pertama dengan c.ara 

dititipkan terleblh dahulu di 
pengadilan tempat perkara 
dalam jangka waktu 14 femp1t 
belas) hari setelah putusan. 

Dcia.m UU TPPO diat:ur 

bahwa nksi tidak boleh 

pengodilan tentang memberik•n kes.eksian palsu 
perlt.ora tmdak pJdana atau me-mpenc;aruhi saksi 
perdagangan orang. lalnnva. Apabtlil m�anggar 

4} Pemberian restff.usi ketentuan tersebut dikenakan 
sebogaimana dimoltsud pktan. sebagaimana Pasal 20 

pado ayat (1) dilaksanokan UU TPPO. 

sejok dijatuhkan putusan Menaenai perlindungan 
pengadilan ting/tat saksi dan korban ter�t 
pertama. dalam bab terwndiri dalam Bab 

5} Restitusi sebagaimana V UU TPPO, yaitu mulai dilri 
dimoksud pada oyat /4) Pasal 43 s.ampa1 dengan Pasal 
dapat dititJpkon terleb;h SS. 8eberapa peng.aturan yang 

dohulu di pengodilan belum ada dalam UU 

tempot perl<ara diputus. PerUndun,:an Sa� dan Korban 

6) Pwmberhln restit.usi tetapt sudah ada dalam UU 

dilakukon dalom 14 (empat TPPO terblt, melindungi saksi 
HIOJ} hari terhftung 11Jak An/auu kort>.n, di s.etiap 
diberitahutannya putusan provinsi dan kabupatenfkota 
yang teloh memperoleh wajib dibentuk ruan1 pelay1nan 
kekuatan hukum tt>tap. khusus pada kantor kepolisian 

7) Dolom hat �alcu diputus setempat guna �akukan 
Mbas o/eh pengadllan pemeriksaan di tlngkat 
tingkat bonding atau penyk:Ukan bagt saks, dan/atau 
kauui, mako halcim korban tindak S,,dana 
memerintahkan do/om pc1"da1ans•n oran1, Selain itu, 
putusannya agar uong dabm Pasal S4 UU TPPO juea 

'"'°itusi yang dititipkon tebh diatur men1enai 
dikembolikon kepado yang pfflindungan saks6 dan korban 

r----------f---"-�;='3:"""c::'uto::"'n",--,=------l yan,; ada di luar neteri. 
,-, so ..... !Al 
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UU PEIWNDUHGA.11 SAISI 
DAN ICOUAN 

"Jllco polalcu tidot 
IMmba-/or r..t;rusi, 

pelo/tu dllrmol 

""-" _.,u 
"""• J l,a!JI) ""'"" • 

201 

-·20 
•s•tJap orang yang 

membenlcan tesabian palsu, 

m�,ampailton alat bulrti palsu 

-• """""1 butt/ palsu, atau 
mrmpengaruhi solui acaro 

mrlowon hukum di sJtJang 

p«lgodilan lindat pidano 

perdagangan o,ang� dipidana 
dfflgOn pidana penjaro paling 

singkat J {satu} tahun don 
IHffllt!l loma 7 (lujuh) lolwn don 
pldona denda paling Sldlktt 

Rp40.000.000.0D /empot puluh 
juto rupiah) don pollng bon,alr 

Rp2811.000.000,00 (duo rotus 
<hkl- nwuh iuro =IM} " 

...... 44 

/1) Sobi """'"'"" ...,_ 
tindat pldana 

�- 
--· identlllli. 

(2J Hok soboQOl,nona 
dfmobud pada ..,.... {11 

-· jugo bpado keluorga sabi don/«ou 

korl1on sompol dfflgo,, 

rlffl,Jal keduo. opobla 

keJuwgo Slllai don/«ou 

karbon ......rtopot 

oncuman balk flslk 

- pslkis dari .,.,,,,, 
loln ,ong b«tfflOOn 

dengan k--· sobl 
.... , ... .., - 

-·5 (1) Untuk m�indungi saksi 
dan/otou korban, dJ uUap 
prollwasi don 
kabupat•nftota wajib 

dibentulc ruang ,»layanan 
khusus pado .tantOt" 

kq,alision sot,mpat 9""" 
melatuJcan PffMrlhGan di 

tingkot pnry;diltan bagi 
sabi don/at.au korban 

tin dot pldana 
�gangan orang. 

llaJl•n dan Evilluasl Penwltluan.........., Unda� -13T_ lllllli_,. Pel ......... Sabi dan Korbin 
Sellapimanitmll Doltlal, derp �nclq Nona 31 Tahun 201' •.. 
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UU PERUNDUNGAN SAICSI UUTPPO ICE1£RICAITAN 

OANKORIAN 

Pasal •& 

(1) Untuk melindungi saksi 
dan/atau korban, pada 
setiap kabupaten/kota 

do pat dibentuk pus at 

peloyanon terpadu bogi 
saksi don/otau korban 
tindok pidana 

�rdagangan orang. 

hHl.t.7 

Do/am ha/ saksi don/at.au 
korban �serta lceluarganya 

mendapatkon oncamon yang 
membahayakan diri, jiwa, 
don/atau hartanya, Krpoli.sian 
Negara Republik Indonesia 
wajib membn'lkon 

perllndungan, boik sebelum, 
srlama, maupun srsudah 
proses �meriksaan perkaro. 

7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan 
Tlndak Pidana Pencucian Uang (UU TPPUI 

Tabel 9. 
Keterkaitan Antara UU Perllndungan Saksi dan Korban dengan UU TPPU 

UU PERLIIIDUNGAN SAICSI UUTPPU KfTIIIKNrAN 

DAN KORIIAII 

Posol 5 avat Ill Huruf I Pa .. 1 u •vat Ill Terdapat keterkaitan Pasal 5 
"(1} Saksi don Karban berhak: •pejabat don pegawai PPATK, uu Perlindungan Saksi dan 

I. Dirohasiakan penyidik, penuntut umum, atau Korban dengan Pasal 83 ayat (1) 
identitasnya;" hokim wajib merahosiakan dan PHBI 85 UU TPPU, dengan 

Pihok Pr/apor don pe/apor." menjamin kerahasian identitas 
Pelapor. Na mun mekanisme 

Posol 5 •vat (2) Pasol 85 •vat (11 kedua jenis aturan ini memlliki 
H•k sebagaimana dlmaksud "Di sidang pengadilan, salcsi, perbedaan yang sating 
pada a vat (1) dlberikan �nuntut umum� hatim, dan melfflgkapi, dimana uu 
kepada Saksi dan/atau Korban orong lain yang terkalt dengan Perlindunsan Saksi dan Korban 
tindak pidana dalam kasus tindak pidana Pl!ncucian Uong rnemberikan perlindungan 
tertentu sesual dengan yang sedong do/am kerahaslaan ldenhtas secara 
Keputusan LPSK. pemrrilcsoan di/orang umum sedangkan uu TPPU 

menyftJutkan nama atau melindungi kerahasiaan 
alamat pelapor atau hat lain identitas Pelapor dengan 
yang memungkinlcan dapat menekanUn pada larangan 
terungkapnya ickntitas penvebutan Kientitas Pelapor di 
pelapor." dalam pef"Sidangan. 

Pasal 5 •vat 131 Pawl 85 ay.t fll 
"Selain kepado Saksi dan/atau "'Dalam setiap persidangan 
Karban, hak yang diberlkan sebrlum sidang pemeriksaan 
dalam kasus tertentu dimulai, haliim wajib 
sebagaimana dimaksud pada mengingatkan saksi, penuntut 
ayat (2), dapat diberikan umum, don oranq lain VDIIQ 

Kajian dan Evaluasi Panan,..an Pela"5onaan Undang-Undang Nmnor 13 Tohun 2006 tentang Pe�indunpn Salcsi dan Ko,ban 
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UUTPPIJ 

kepoda Saksi Pelaku, �apor, terkait dengon pemenl:saan 

don ahli, termasuk pula orang perkora tenebut men�nai 

yang dapat mem�rilt.an Jarongan sebogaimana 

kt!terangan yang dimaksud pada oyat (1)."' 

berhubungon dengan suatu 

pffkara pidana mnkipun 

tidak ia dengar �ndiri, tidak 

ia Jihat sendiri, clan tidat ia 

alami sendlri, �njang 

keterangon orang ttu 

berhubungan dengan tindak 

pidana."' 

"LPSK wajlb 

pttlindunoan 

kepada Saksi 

Karban, 

mem�rikan 

_..,,,.ya 

dan/atau 

'""""""' 

hAl 84 """ (1) 
'"'S«lap Orang yang melapo,tan 

terjadlnyo dugaan tindak 

pidana PeMucian Uang wajib 

dlberi peUndunllO" lrhusus akh 

n�ra darl kemunglcinan 
ancaman ,vng membahayakan 

dlrl, jiwa, dan/atau hartanya, 
termosuk kllluarganya ... 

Adanya tumpang tindih terbit 

subtelc: perlindungan dalam UU 

Pertlnduncan 5aksi dan Korban 
denpn UU TPPU. dlmana UU 
Perllndunpn 5al<si dan Karban 

h,ll'lya! memberikan 
periin....._, kepada Sabi 
dan/otau Karban. Sedan1kan 
UU lPPU memberlkan 

pertlndunpn pada setlap on111 

Y•III melaporkan terjadtny1 
clupan tindak pklana 
D81CUdan Uiiil..,"" • 

hul31 

keluargonro, �ak 
ditandatangoninya 

pernyataan kaaliaan 

sebagoimana dimalcsud 

dalam Pasal 30. • 

dl�rikannya, 

lcesaksian otou 

tersebut diberikan 

dengan iktikad baik. • 

kecuali 

laporan 

tidak 

Posol87ayot(ll 

PffllPO' don/at.au sok5i tidat 

dapat dituntut. baik s«al'a 

�rdata maupun pidana, atas 
laparan dan/atau lc�lcslan 

yang dlberikan oleh yang 

bf!rsangkutan. 

Terdapat keterkaitan 

�induncan hukum yang 
di.itur Po1s.al 10 UU 

Perlinduncan Sak.si dan Korban 
min PHaf 87 LIU TPPU atas 

kesakslan maupun lapor.1n vane 

dlberlkan Saksi dan/atau 
Pelapor mengenai suatu tlndak 

pidan1 pencucian uang. Kedua 

� tersebut 

memberikan mekanisme yang 

meUndungi Saksi dan/atau 
Pelapor, dari tuntutan perdata 

..... ,10.,.111 

·.solcsi, Karban, 5aksi Pnaku, 

dan/atau Pelap,ar tidak dapat 

dituntut secara hukum, baik 
pidana maupun perdata atas 

kesaksian dan/atau laporan 

yang akan, sedang, atau te/ah 

rNUpun 
berdasarkan 

dan/atau 

d-n 
Pelannr. 

pidana v•nK 

kesaksian 

laporan yang 

Siksi dan/atau 

221 
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8. Putusan MK Nomor 65/PUU-Vlll/2010 

Tabel 10. 
Tumpang Tlndih Antara UU Perllndungan Saksi clan Korf>an dengan Putusan MK 

Nomor 65/PUU-Vlll/2010 

UU P£RUNDUNGAN SAKSI PUT\ISAN MK NOMOR 

--- DANKORBAN 65/PUU-Wl/2010 

Pasal1an&b1 Putusan Mahltamah Konstitusi Tttdapat tumpang ttndlh antara 

Saksi adalah orang yang Nomor 65/PUU-Vlll/2010 telah definisl saksi dalam uu 

dapat m�ml»rilcon memperluas makna gksi, tidak Pfflndungan � dan korban, 

lceterangan guno kepentingan selalu ia dengar sendiri, ia lihat dengan Putusan MK Nomor 

penyelidikan, penyidikan, sendiri dan ia ala mi sendiri 65/PUU.Vlll/2010 yang tel ah 

penuntutan, dan pe�riksaon sepanJang keterangan orang itu memperluas makna saksl yaltu 
di sidang pengadilan tentang berhubungan dengan tlndak tkfak sdalu ia dengar sendiri, la 
suatu tindak pidana yang lo pldana. Uhat sendiri dan 

"' 
ala mi 

dengar sendiri, la lihat undiri, sendiri, sepanjang keterangan 
dan/atau 10 alami �ndiri.,. orang itu berhubunc;an denc:an 

tindak plditna. Oleh karena ttu, 

artJ pentlng saksl bukan terletak 
pad a apakah dia melihat, 
mffldenear, otau mengalaml 
sendiri suatu peristlwa pldana, 
melainkan pad a relevansl 
k�ksiannya dengan perkara 
DJdana vang sedang diproses.. 

�jian dan Evalu •• 1 Ptmantauan Pe11ksanoan Undang.Undang Nomor U Tahun 2006 tentang Perllndunpn S.ksi dan Karban 
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BAB Ill 

HASIL PEN6UMPUlAN DATA DAN INFORMASI 

A. Masukan clan lnformasl Pemanlku Kepentingan 

Pengumpulan data dan informasi pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan 

Saksi dan Korban dilakukan rnelalui diskusi dan dialoe berdasarl<an daftar pertanyaan 
mengenai penyelenggaraan perlindun1an kepada Saksi dan Korban kepada pemangku 
kepentinean tinckat pusat dan daerah. Pemanglw lcepentingan pusat dan derah 
tersebut meliputi akademisi, instansi, lembaga negara, dan lembaga swadaya 

masyarakat. 

Data dan informasi dari pemangku kepentingan tingkat pusat dan daerah 
dikelompokkan sebagai masukan terhadap penyelengaraan perlindungan Saksi dan 
Korban sebagaimana dlmuat dalam Tabel 11 s.d. Tabel 31, sebagai berikut: 

label 11. 
Pertuasan Deflnisi Saksi 

(Pasal 1 anpa 1 jo. Pasal 5 anlka 3) 

NO MASUIWI KETEIWl6AN 

1. Aloadomisl 

F•la.dtas Hulwm 

Uniwersbs 

Pemban,unan 

Nasional 

Pasal 1 anata 1 W 
Pertindungan Saksi dan 

korban periu dluoah 

dencMI menyesualbn 
ketentuan Pasal S ayat (3) 
UU 31/2014 daon Putusan 
MK Noma< 65/PUU 

Vlll/2010. 

• l- dercon d•nnld .. tu1 pod. UU 
ftertinduf\11-" .S.ks.1 d.1n Knrb.en, 
,.,.._, Put....., "'K Nomor 65/l>UU· 

VlM/2010 i""ll men,p,,riwo, makna 
ylW

1 
v,1hu Ud41k :idalu It cknpr 

Sffldl,j_ la bhal ...,dlri din la •laml 
,oullll. ...,__, pu""°" MK 

tervbut ,nr pm11n.r; Aul bulllan 

�k pMia i11Ptt,b:h melihat. 
.-ndencar, atau menplami sendiri 

peristiwa pidana, melainkan pada 

relevan.si kesaksiannya dengan perkara 
pidana YM'lf: �dang diproses. 
Pf!fluasan makna saksi tersebut bagi 
hakim teWI rnend.lQri keyiilkjnannya 
......;adi tidali terbobs. 

• PaQI S ayat (3) UU Pertindungan Saksl 
dan Karban rnengatur "sepanjang 
keteranpn oranc itu berhubungan 
dengan ttndak pidana ", Dal am konteks 

teori an hukum pembukttan 

khususnya pidana, menurut Eddy O.S. 
Hiariej bahwa bulcti harus relevan, 
dapait dM:etinN (admissible), bukti Udale 
boJeh dkuisa,kan pW persangkaan 
yang tidak semestlnya. Selain dalam 
konteks teori, putusan MK Nomor 
65/PUU-Vllt/2010, telah memberi 
penegas.an bahwa meslcipun saksi, 

Kajian clan Evaluasi PemiRlauiln Pel1l11 mntl 1 I UlmnsNCNNrU�lallfttNIIPetiladsa.p.1Saksidall 9forban 
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NO 

2. 

- ICEPENTINGAN 

IComisi 

Pemberantasan 
Korupsi 

MASUIIAN 

Kden .... n Pasal 5 ..,., (3 

UU Perlindungan Saksi darl 
Karban dipandanc telah 
tepat karena sesual 
dengan Putus.n 

Mahkamah Konstitusi 
Noma,- 65/PUU- 
Vllt/2010. 

pelaku, pdapor, dan ahll memberikan 
keterangan atas apa yang tidak ia 
den!;M sendtri, tidak la lihat sendiri, 
dan tidak ia alami sendlri, masih sangat 
r�evan, adapun frasa "'sepanjang 
keteRnpn orang itu berhubungan 

dengan ttndak pidana" yang 

memberikan batas.1n. 
• MK melakli Putusan Nomor 65/PUU 

Vlll/2010 telah memberikan 
pemaknaan terhadap istilah "'saksi" 
dalam KUHAP sehingga mencakup 
pula .. orang yang dapat memberikan 
keut'angan dalam rangka penyidikan, 

penuntutan, clan peradilan suatu 
l:inmk .,.._... yang tidak selalu ia 
denpr sendui, ia llhat sendiri, dan ia 
alami sendiri'. Oalam 
pertimbangannya MK menjelaskan 

bahwa "erti pentlng saksi bukan 
terletak pada apakah dia melihat, 
mendengar, atau mencalami sendiri 
suatu peristlwa pidana, me:lainkan 
paCN relcvansi kesaksilnnya dengan 
perbra pklana yang sedang diproses''. 
Dietl karena ltu, ketentuan Pasal 5 
ayat (3, UU Pertindungan Saksi dan 
Korb.an dipandang telah tepat karena 
sesu.ai dengan Putusan Mahkamah 
Konstiwsi Nomor 65/PUU-Vlll/2010. 

• Ketentuan Pasal S ayat (3) UU 
P«lindungan Saksi dan Korban 
sebenamya memberlkan perlindungan 
kepada pelapor yang belum menjadi 
saksi sebae,aimana ketentuan KUH AP. 

3. Lembap ......... Pengatufiln mengenai 
Hulcum Medan ...... ahli dalam uu 

P..tindungan Saltsi dan 

Koman juga per1u 
diakomodir, mta 

-"'"" 
.......... , 

saksi alibi berdasarbn 

Putuson MK 
"- 

65/ 
PUU-Vlll/2DW. 

Putusan MK Nomor 65/ PUU-Vlll/2010 
mernberitiin intffprebsi baru mengenai 
saksi dalam KUH.AP, �hi mengakul saksi 

t•stimonium d• auditu. 

MK berpendapat bahwa dalam konteks 
membuktlk.an tindak pidana adalah benar 
brnar terjadi atau tidak tef]adi, peran 
saksi alibi menjadi penting, meskipun ia 
tidak 11.a,dcupr scndiri, ia tidak melihat 
scndlri, d;an ia tidiilk mengalami sendiri 
adanya perbuatan atau tlndak pidana 
yang dilakukan oleh tersangka atau 

tttdakwa. 

4. Perlu ada ketentuan yang 
lebih teps dan teran& 
d.llam UU Pertindunpn 
Saksi dan Karban terbil 

bentuk per1indungan yang 
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NO POIANGKII MASUIWI 

- KEPENTINGAN 

dlberlkan terhadap ahli 

dengan melihat indikator 

ancaman yang akan 

dihadapi oleh ahll. 

Tabet U. 

Belum T erdapat Penpturan Mengenai Pertlndungan T erhadap Ahli 
(Pasal 5 avat (3) Jo. Pasal 10 ayat (11) 

NO PEMANGKII MASUIIAN KETHANGAN 

KEPENTIN&AN 

1. Kejaksun llepri Apabi\a perlindungan Seonng AhR tidak perlu per\lndungan 

Tobl111Tlnui ... Ahll• hendak dlnonnakan karena ket«angan '(ilng diberikan Ahli 

diilam ketentuan tidak merugikan siapapun. Jika terdapat 

per1N'\dungan uu an ca man terhadap Ahli maka an cam an 

Perlindungan Saksi dan terse but tld1k menvangkut perlstlwa 

Korban, mak.a dipertubn pidanan yang didakwakan. Adapun 

�bah.an nomenklatur ancamiln Yilftl dituiubn pada AhN atas 

Ahli menjadl Saksi Ahll dan ....... persidangan yang ia hadiri, ltu 

perubahan keterangan merupakan ancaman (perbuatan pidana) 

Ahli tneniadi Kesaksian diluar perbuatan pidana yang Ahli berikan 

Ahli. ket�angannya. Sebagai contoh, seorang 

Ahli memperoleh ancaman karena 

memberikan keterang1n atas suatu tindilk 

pidana korupsi di pcrsidangan. Namun 

anc.aman terse but bukan merupakan 

keterbitan dengan tJndak pkiana korupsi 

vans dilakukan terdakwa melainkan 

peristlwa pidana tersendlri yang terlepas 

dari tindak nidana korups.i terdakwa. 

2. Abdemisi Tidak diatur Ahli dalam Terhadap ketentuan Pasal 10 avat (1) UU 

Fakulbs Hukum ketentuan Pasal 10 ayat Per1indungan Saksi dan Korban mengcnai 

Universlt.� (l} W Perlindungan S.ksi nomenklatur ahli dalam menyampaikan 

L'lmpuna: dan Korban sudah tepaL keahliannya bertanggung jawab terhadap 

keterangannva sendlri, sehingga tidak 

dlatumya Ahli dalam Pasal 10 ayat (1) 

terkait pemberian per1indungan dari 

tuntutan pidana dan gugatan pcrdata 

adalah sudah tepat. 

Tabet 13. 

Pengklasifllcaslan Karban Tlndak Pldana 
(Pasal 61 

NO PEMAHGKU MASU� ICMRANG.�N 
KEPENTIHGAN 

J_ Abdemisl Pemberian hak berupa Pien,klasifikasian kotban kejahatan 
Fakultas Hukum bantuan medis dan scba&almana dlatur dalam Pasal 6 UU 
Untversbs rehabilltasl psikososial Perilndungan Saksi dan korban memiliki 
Pemban,unain seharusnya tldak hanya konsekuensi yuridis yang sangat prinsfp. 
Jakarta pad a korban PenJklasifikaslan kOfban kejahatan khusus 

rvilan_..,.,, HAM dan umum, menyebabk1n lteun korbi11 
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NO 

2. 

3. 

PEMM&KU 

KEPENTINGAN 

Lembap 
Perlindunpn S.ksi 

dlin Karban 

Biro Hukum 

KeJ•kle•n A&una: 
Republlkl- 

MASUIWI 

berat saja, namun bagi 

korban tindak pidanil 
lainnyil b.lilc umum 
maupun khusus. 

Mengacu Pasal 6 UU 
PerHndungan Saksi dan 
Korbiln nqb pertu 
nomienlclatu.- khusus 
terlcait pemberian 
bantuan tcrhad.lip Sil6' 

at.upun korban. 

• Pengaturan mengenai 
pengldasffikasian korban 
tindok pidana dapat 

mengacu pada Pedoman 
KejakYan Nomor 1 
Tahun 2021 tentang 
Akses Kead1bin Balli 

Perempuan dan Anak 
Oalam Penanganan 
Perbn Pidana. 

• Rekomendasi hak terlcait 
perempuan dan aniilk 
vane meruJuk Pedoman 
Kejaksaan Nomor 1 

Tahun 2021 yang telah 
diatur dalam Pasill 5 UU 
Perlindunpn Salcsi don 
Korbon terbit hak- 
haknyo .... plot, 
dibertalcukan secan 

umum seperti tindak 

k�hatiln umum terdiskrimlnasi, bahkan 
sutit dalam penegakan hukumnya. Korban 
kejahatiln umum di antaranyil lcorban darl 
kejahatan yang: tidak termasuk dalam 
korban pelanggaran HAM berat, korban 
tindak pidana teror1sme, korban tindak 
pidaN perdaganpn orang, korban tindak 

pidanill penyiksaan, korban tindak pidana 

kn.eras.an selcsual, dan lcorban 
penpnliliYailn beRt 

Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban 
terkait bantuan rehabilitasi psikososlal, 
�ny,1 aturan dari kementerian soslal 
bagi lcorban tuorisme yang mensyaratkan 
bantuan dengan melampirk.an surat 
lcder.lngan miskin, sehingga periu 
nomenldatur khusus terkalt pemberian 
bantuan tertladap saksi ataupun korban, 
Pasal 6 UU UU Perllndungan Saksl dan 
Karban mengatur hale korban yang tidak 
hilnya bagi pelangpr HAM berat saja 
Nmun juga bagi korban tindak pidana 

prioritas laiooya, yang membedakan 
hanyil k(N'Jll)fflsasi yang di�kan saja 
yang merupakan gant1 rugi yilng diberikan 
oleh negara begl korban khususnya untuk 
pelanggal'iiln HAM berat dan terorisme. 

Namun untuk pemberian kompensasi bagi 
kasus pelanggaran HAM berat belum 
dapat dilalcsanakan karena �lum ada 

putusan terblt dengan permasalahan 
tersebut hin••:::o saat ini. 

• Pasal 6 UU Pertindungan Saksi dan 
Karban hanya mengatur hak bantuan 
medis dan rehabilitasi psikososial 
terhadap korban dalam kejahatan HAM 

berat n•mun tidak mengatur terhadap 
ltori>iln percmpuan dan anak dalam 
kejahiltan seksual yang secara nyata 
juga perlu dib@rik•n bantuan medis dan 
rehabilitasi psikososial lndex kejahatan 

lcasus keiahatan terhadap perempuan 
dan anillk ticlD seimbang dengan 
�damping.an LPSIC terhadap saksi dan 
komiiln dalam lcejahatan terhadap 
perempuan dan anak. LPSK belum 
menjadl akses keadllan bagi perempuan 

dan anak korbiln kejahatan seksual 
Akses keadilan korban perempuan diln 
anak memiliki kekhususan dalilm 

penanganannya. khususnya pengaturan 
mengeniili aks� bagi perempuan dan 
anak belum diatur secara khusus dillam 
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NO PEI.INt&IRJ 

ICEPElfTlNGAN 

lilUIIICMI 

pidana yang berbku 

umum untuk saksi dan 

korban. Namun pcriu 

diberlkan treatment 

khusus untuk anak dan 

perempuan png menjadi 

korban atau saksl dengan 

mempertimbangkan 

psikis dan psikolcJcis 

dalam penanganannya. 

UU LPSK. 

• Pasal 6 UU Perlindungan Saksi dan 

Karban membedakan dua jenis hak 

korban. T erkait substansi pasal ters.ebut 

hanya mengatur hate hantuan medis dan 

rehabilbs.l psikososial terhadep korban 

dalam kejahiltan HAM berat, namun 

tidak mengatur terhadap korban 

perempuan dan analc da1arn k�atan 

selc.sual Yiill"I secani nyata Juga perlu 

dlberikan bantuan medis dan rehabilitasi 

psikososial. Oimana seharusnya tidak 

ada perbedaan terkait jenis 

kejahaunnya, karena nonna dalam UU 

Pertindung.an Saksl dan Karban Juga 

1idak mernberikan batasan slapa yang 

akan mendapatkln pertindungan. 0,1lam 

definisi .. korban" lu,1s bukan hanya 

korban kejahatan HAM s.aja. Jlka dilihat 

tingkat kaws kejahatan terhidap 

perempuan dan anak milka tid,1k 

seimbang dengan pendampingan LPSK 

terffildap Silksi dan korban dalam 

kejahabn tmidac, perempuan dan 

analic. LPSK belum menjadl akses 

keadilan bagi perempuan dan anak 
korb,1n kejahatan seksual walaupun 

da.lam praktiknya tericait dengan 

b.lntuan korban dan anak khususnya 
kej,1habn seksual juga sudah dllakukan 

yang bantuannya bet"asal dar\ Dtnas 
Pemberdayaan Perempuan maupun darl 

Kementerian Soslal. 

4 . Badan NuioNI 
...... _..._. 

Terorisme 

Mengacu P,1sal 6 UU Pemberiim h,1k berupa bantuan medis dan 

Penndunt:an Sabi dan rehabilit.asi psikososial sefta ps.ikologis 
Karban seh;;uusnya dalam kepada s.aksl dan korban tindak pldana 
pralrtilr. juga fokus pada tertuang dalam Pasal 6 UU Perlindungan 

� rent.an seperti Saksi dan Kotban. Terbtt pembertan hak 

.. 

5. IComill 

Pemberantasaan 

Korupa:I 

perempuan dan anaik. 

• Mfflgacu Pas. 6 UU 

PertindungM'! Saksi dan 

Karban, pemberian 

bentuan medis dan 

«habilitasi psil<ososial 

juga kepada korban 

kejahatan terorisme, 

pefcbgangan oning, 

penvtksaan. kekef'asan 

tersebut seh,uusny,1 di dalam praktlknya 
leblh fokus lagl kepada korban tindak 
pldana khusus lainnya terutama k�ompok 
ntntan (perempuan dan anak) bukan 

ha;nya kepada; korban pelanggaran HAM 

vang her-at. 

• Bahwa pemberi.ln hak berup, 
bantuan medis dan rehabllitasi 
psikososial sebaeaimana ketentuan 

Pasal 6 UU Perllndungan Saksi dan 

KOJban tidak hanya diberikan kepada 
korban pelanggal'iln HAM berat, 
namun juga dlberlkan kepada korban 

kejahata.n terorisme, perd,1gangan 

orang. penylksaan, kekerasan seksual. 

... 
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IIO Nllltltll&ICU 

ICEPQITIIIGMI -- 
seksuol, <I.lo dan penpniayaan berat. 

pengan�yaan beral 

• Ketentu.n P,asal 7 
sudah tepat dengan 

mengatur kompensasi 

bagl lcotbao 

pdar,gg.,nn HAM 

berat don lcorbar. 

kcjohauol8'orism•. 

• Rah� terbrt kompensasi yang 

menjadi hak korban pelanggaran 

HAM berat dan korban kejahatan 

terorisme sebagaimana kl!tentuan 

Pasal 7 ayat(l) UU Perlindungan Saksl 

dMW Korban telah t� mengingat 
b.iwa definisi kOl'bH pebngaran 

HAM berat merujuk pada PP No. 3 

Tahun 2002 tentang Kompensasi, 

Restltusi, Rehabilitasi terhadap 

l<orbiin Pelanggaran HAM yang berat 

yakni, "orang perseorangon atou 

telompok orang yang mengalami 
pen,kritaan baik fisik, mental 

maupun emosional, kerugian ekonomi 

atau mengalami �ngabaian, 

p,!ngurangan atau perampasan hak 

halc dasamya sebagai akibat 

pelonggaran halt asasi manusia yang 

berat. termasuk korban adalah ahli 

warisn)'O'. " 

Untuk membedakan antara korban 

pelangaran HAM yang berat dengan 

korban kejahatan lainnya, pentlng 

memahami maksud dari pelanggaran 

HAM yang berat, Merujuk Pasal 7 UU 

Nomor 26 Tahun 20CX> tentang 

Penpdilan Hak Asasi Manusia, 

pe,lancpran HAM yang berat 

mencakup kejahatan genosida dan 

kejahatan terhadap kemanuslaan. 
Artinya maksud dari korban 

pelangpran HAM yang berat yakni 

para korbln yang mengalami dampak 

akilHlt dilri �nya 2 (dua) 

kejahatan yang trrmasuk dalam 

Utegori pelinggaran HAM yang berat 

yaibJ kejahatan genosida dan 

kejahatan terhadap kemanusiaan. 

Tertcalt korban ke;ahatan terorisme 
juga mendapatkan hak yang sama 

denpn korban pebnggaran HAM 

berat. hal tersebut dmatur dalam Pasal 

7 UU Pertindungan Saksi dan Korban 

dan UU Terorisme. 

Pembedun hak antara korban 
pela.ngpran HAM berat dan korban 

ujahatan terorisme dengan korban 
kl!jahatilln konvensional tentunya 

benlasal'Un slfat ataupun derajat dari 

pelana:aran atau kejahatan ltu 
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ICEPENTIN&AN 

MASIJIWI 

- 

6. Kejalcsun Neprt 
Tobqrong; 

sendirt Gr.11dasi korban pelanggaran 

HAM berat dan korban kejahatan 

terorisme tentu berbeda dencan 
korban kejahatan konvensional 

sehingga berimplikasi pad a 
perbedaan hilk. Nom,a Pasal 6 UU 

Pertindungan Saksi dan Korban sudah 

tepat dan masih relevan dengan 
kondisi sut ini. Yang ditckankan 

adalah bukan perbedaan hak yang 

dimiliki oleh korb1n pelanuaran HAM 

berat dan korben kcjahaun tcrorlsme 
dengan korban kejahatan 

----1--�konvension_•�'-�-- 
Pertu adanya perhi,tian Penptuhan hukurn.1n pidana mak.Mmal 

�ad.Ip kepentingan dari kfhad;,p pelaku tindak pidana 

Saksi maupun Korban, penganiayaan belum cukup. Oiperlukan 

maka dari ltu sangat perlu pemenuh11n hak befupa bantuan medls 

adanya p�aharuan dan dan rehabllltasi psiko-soslal kepada 

revisi di Pasal 6 UU korban kejahatan "konvensional", dan 

Periindungan Saksi dan seharusnya h.ik tersebut tidak hanya 
Korbiin. dibdikan krpada korban HAM yang bcrat 

saja. Sehinua korban kejahatan 

'"'konvensional" van& memiliki hak 
mengajubn restitu51 dapat rnengajukan 

bantuan medis dan bantuan rehabilitasi 
psilc�I. Hal tcrsebut bertujuan acar 

payung �ukum UU Per11hdun1an Saksl dan 
Korbart"'dapat melindungi leblh banyak 

Yksi dan korhan ttndak pklana lainnya. 

K�n kejwtan 1convenslonal" yang 

berhak mengajukan restitusi juga 
�rusnya berhak �gajukan bantuan 

medis dan bantvan rehabttitasi psiko 

sosial. Misalnya sebagal contoh, korban 

peng.ini.ay.ian vane �a4mana dtatur 
dulim Pawl 351 KUHP atau Pasal 170 

KUHP, dtmana kebanyakiln w.ksi/korban 

peng.ini.ilyaan tersebut sering mengalami 
kendala kesehatan dan psikoJoci sehinga 

menghambat saksi/korban ter.sebut dalam 

bekerja, rnenftllpuh pendidlkan dan 

beiaktititas. Akmtnya, penJatuhan 

hukuman ptdana maks.imal terhadap 

pelalcu pencaniaV.ilan menjadi belum 

cukup (tidak adil}, karena keJ)@htingan 

dari saksi/korban harus dioerhatikan 
7. IAmbap lantuan 

Hu--· 
Perlu adanva pengaturan 
terkalt dengan: 

- Sank.si kepada oknum 

vane melakukan 
intimfdasi ai.u 

bentuk 

Permasalahan vane palin& mendasar 
d.lam peWcsanaan penyelenggaraan 
per1Nldungan saks1 dan korban adalah 
upaya untuk mftindungl sak5' atau korban 

vane dabm hal inl adalah kaum yang 
rentan dilemahkan (tldak berdaya). 

ICajlorl don Evohwi-- Pit.al I a .. �-13-r.uo l006tentul&� Soloidan!Corilan 
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NO PEJMN&KU MASUUN 

- ICEPENTINGAN 

lainnya �ada saksi Dalam hal tindak pldana sangat 

dan korban. memungkinkan adanya intimidasi hingga 

- sanlui kepada LPSK bila 
rnenganggu k�atan jiwa. T ermasuk 

tidak menjalankiln 
unruk tindak pidana lainnya yang bisa 

pemberian 
dikategorikan tindak pidana 

perlindungan 
ekstraordinary atau tertentu lalnnya, 

tetap untuk dilindungi secara maks.imal 

- pertindungan untuk 

peerja lPSI( dalam 
menjalankan tugas 

m�berik.an 

perlindungan. 

8. Kepolislan Oaenh T erhadap ketentuan Pasal Ketentuan Pas.al 6 UU Per1indungan Saksi 

Provins.I Sumatera 6 UU Perlindungan Saksi dan Korban yang membedeken dua jenis 

Utara dan Korban sebaiknya hak korban. dimana korban kejahatin 

dapat diubah dengan juga -.wnvensionar tidak berhak atas bantuan 

memberikan hak bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psiko- 

med ls dan bantuan sosial psikologis melainkan hak tersebut 

rehabilitasi ps1ko-sos.1al hanya untuk korban dalam pelanggaran 

dan psikologis terhadap HAM berat, korban tindak pidana 

saksi dan korban Worisme, korban nndak ptdana 

kejahatan �ensional•. perdagangan orang (TPPO), korban tindak 

pidana penyiksaan, korban tindak pidana 

�kerasan seksual, dan korban 

penganiayaan berat berpotensi 

diskrim1natif dan tidak sesuai dengan asas 
""ticbk diskriminatir yang telah ditentukan 

cblam PaSill 3 huruf d UU Perlindungan 

Saksi dan Korb.an. 

9. llejolisun Nopri Belum ada pengaturan Pemberian hak ber-upa ban tu an media 

........ trrbit kategori yang rehabiUtasi pslkososlal kepada korban 

masuk dalam korban HAM HAM dalam implementasinya masih 

yiilng berat diiln belum ada kuriilng 
-� 

karene belum adanya 

pengaturan yang pengaturan terkait kategori s1apa saja 

memberikan bantuan yang masuk dalam kategori korban HAM 

medls cbn rehabilitasi. yang berat a tau bukan, serta belum 

adanya p.ngaturan siapa yang 

membertkan bantuan med ls dan 

r�abilitasi tersebut apakah penyidik 

keooliSian atau KOMNAS HAM. 

10. Kepolisian Oaenoh Mengacu Pasal 6, saksi T erkalt pembe-rian hak bantuan med ls dan 

Kepuleu•n ......... dan korban 
ti- 

perlu rehabiUtasi psikososial kepada korban 

Belitunc dibedakan antara yang tttdapat dalam Pasal 6 uu 

�jahatan kon--..1 Pmndungan Sabi dan Karban maupun 

atau HAM berat. restitusi tidak perlu dibrdakan antara 

saksi dan korban antara kejahatan 

konvensional maupun HAM berat, karena 

yang dapat menilai adalah pihak LPSK 

sendiri tierbtt perlu atau bdaknya korban 

dan/at.au saksi mendapatkan hak 

t...ebut. 

11. Akademisi T erltait penormaan tindak Seharusnya negara mampu melindungi 

Fakultas Hukum Didana dalam kasus warga negaranya, namun lndlkator 

Kajiandan mlua� Pemantauan-. Undang-Ondanl-131ilul 2G061!111an1Perlindunpn5aksidan Kori>an 
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NO PEMANGIIU MASUICAN IC£TEIIANGAII 

KEPENTINGAN 

Universitas Banpll tertentu dalam uu perfindungan UU Perlindungan Saksi dan 
Belttun1 Perlindungan Saksi dan Korb an adalah adanya ancaman yang 

korban dirasa tldak mendahuluinya (ancaman yang 
relevan lagi. nyata/telah terjadi), sehingga 

pertindungan diberikan bukan atas dasar 
tdentifikasi kemungkinan timbulnya 

ancaman dari keiahatan ltu sendiri. 
12. Penpdilan Nepri Seharusnya jangan Bahwa perlindungan tertiadap saksi dan 

PaneJralpinanc diperlakulcan berbeda korban tlndak pidana khusus lainnya, yang 
antara korban kejahatan belum tercantum dalam penjelasan dalam 
konvensional dengan Pasal 5 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan 
korban pelanggaran HAM Karban perlu ditambahkan tindak tindak 
berat, karena harus dilihat pidana tentillng keamanan negara, karena 
kondisi dan dampak dari saksi dan korban pada umumnya sangat 
pemberian keterangan riskan menertma ancaman sebab 
saksi dan korban, jika ib.l kejahat.lnnya adalah tentang keamanan 
mempengaruhl kondisi negare. 
fisik dan pslklsnya maka 
diperlukan bantuan medis 
dan bantuan rehabilltasi 
psiko-sosial sekallpun 
koriJan adalah bukan 
korban kejahatan 
konvensional. 

13. Kepolisian Daenih Ketentuan Pasal 6 sudah Dalam Pasal 6 UU Perfindungan Saksi dan 
Provinsi Lampun1 tepat. Korban sud ah dlatur pemberian hak 

berupa bantuan medis dan rehabllitasi 
psjko-sosial tidak hanva diberikan kepada 
korban HAM yang berat saja, tetapi sudah 
meliput, korban tindak pidana terorisme, 
korban tindak pidana perdagangan orang, 
korban tindak pidana penyiksaan, korban 
tindak pidana kekerasan seksual, dan 
korban penganlayaan be rat, sehingga 
sudah tepat apa yang tercantum dalam 
Pasal 6 uu Pertindungan Saksi dan 
Karban. 

14. KeJ•ksa•n Ne1eri Saksi dan korban dalam Dalam hal pemberian hak berupa bantuan 
Llmpun1 Timur per1cara pidana medis clan rehabilltasi psikososial apablla 

konvensional juga hanya diberikan kepada korban 
membutuhkan bantuan pelanggaran HAM berat saja dirasa kurang 
med is dan rehabilitasi tepat, hal tersebut dikarenakan baik bagi 
psikososial. saksi dan korban dalam perkara pidana 

konvensional pun masih membutuhkan 
adanya hak alas bantuan med is dan 
rehabilitasi psikososlal seperti dalam 
oerkara perltndungan anak. 

rs. Pengadilln Ne19rl Revisi terhadap ketentuan Pengaturan dalam Pasal 6 uu 

Subdana Pasal 6. Perlindungan Saksi dan Korb an dlrasa 
kurang tepat, sehingga pertu ada koreksi 
at.as bunyi pasal tersebut, karena setiap 
saksi dan korban berhak atas bantuan 
med is dan bantuan rehabllitasi 
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NO PEIIVl&ICU NASUIIMI 

- ICEPENTIN6M 
psikososial. 

16. Lembap Mengacu Pasal 6, di Pasal 6 ayat (1) UU PerHndungan Saksi dan 

... r11nc1u .... Sobl tinpot doeroh belum Mia KortMn menptur tentang saiah satu hak 

din korlllln Medlin regulisi yang m�b.lr yang dipe,r�eh oteh korban pelanggaran 

tentang mekanisme ham berat, korb.in tindak pidana 

layanan yang d-t tenwisme, kori>an TPPO, korban 
diakses oleh kOfban. penyiksHn, kori>an tindak pidana 

kel<eman seksual dan korban 

prnpniayMn bent pkni bantuan 

..... bilitasi psikosos,.I. Namun, dalam 

petaksanaannya pemenuhan bantuan 

psikososial ini masih tert<endala karena 
belum ildanya regulasi khusus di tingkat 

daerah yang mengatur tentang 

mekanismc layanan yang dapat diakses 

olehkOfban. 

Tabet 14. 

Pemberi., Krmpenasasl 

f Pasal 11 

NO P£MNIGKU M- KUEIWl6AII 

KEP£IIT1ll6AII 

1. Penpdilon� Jangb waktu pembet1on Semikny.;I jangb waktu untuk pemberian 

Panpalplnonc kompensasi kepada kompensasi kepada korban pelanggaran 
kori,on, imilYh Jlil"'1& lama 30 (tiga puluh) hari 

setelih putusan bl!ftekuatan hukum tetap 

�na m�jamin keoastlan hukum. 

2. Kejaksaan 11..,i Pemberian kornpensasi §eiauh ini LPSK belum mengajukan adanya 

Llrnpu111 Tnur hanya untul< perbra permot.on.l kompensasi, hal ini perlu 

pelangpran HAM bent diperbatikan juca karena dalam hai 
dan terorisme. pernberian kompensasi hanya untuk 

perbra pelanaal'3n HAM berat dan 
terorisme saja, jika ketentuan tersebut 
diperluas tentunya akan menyulitkan bagi 

I �1'3 dalillm pe�n1nlementaS..annva. 

label 15. 

Potensi Dlsharmonl Penpturan Restltusl UU Perlindungan Saksl Dan Karban 

dengan UU Lain yang Terkait Restitusl 

(Pasal 7A) 

NO PEMAIIGKU MASUICAII -All 

ICEPENIIN&AII 

1. liroHukum Perlu dipertimbangbn P.asal 50 ayat (41 UU TPPO yang mengatur 

ICejoksaanA&u,. ...ruk dlmuat pencatunin jib pelaku tidak mampu membayar 

terbit piNfla kurunpn restitusi, mob pelaku dikenai pid.ana 

prnganti restitusi dalam kurunpn pengganti paling lamii 1 (Siitu) 

UU PSK. blhun. Sedangkan, UU Perlindungan Saksi 

dan Korban belum mengatur pidana 

kurunpn penpanti terhiidap restitusi, 

Kajian dan Ewaluasi Pemanl>uan -· Unda"I-Otldanc-13 T...., JOOfi......,. Pemndunpll Saksi clan llor1Jan 
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NO PEMANGKU 

KEP£NTIIIGAN 

MASUIWI 

Perlindungan Saksi Dan 

Karban nantinya bisa 

dibagi dalam 3 (tip) 

tahap vilitu p.ida tahap 

penyidikan, penuntutan, 

dan pasco inkracht. 

• Pengaturan restltusi 

dalam BAB ter..endiri 
pada UU Perlindungan 

Sakst dan Karban. 

Periu adanva ketentuan 

perundang-undangan yang 

tegas dan harmonis 

seperti UU KPK, dimanil 

ketentuan hukum pidana 

badan, pidana denda, 

pidana pencabut.tn hak 

politik, dan pidan,1 sit.a 

dapat dielaborasi dalam 

putusan pidana dengan 

pelaksanaan putusan 
pidana mdalui hukum 

_perdata. 

2. Kejaksa•n Nepri 

Tebinc Tinui 

3. �illan Daerah 

Provinsl Lampun1 
• Usulan 

restitusi 

perubahan 

pengaturan 

dalam 
uu 

srba�aimana Y31ng diatur dalam UU TPPO. 

Terkait ketentuan eksekusi putusan 

restitusi dalam Pasal 50 UU TPPO 

mervpakan putusan yang sifatnya 

eksekutorial tetapi hanya dedaratoir. 

Sehingga putusan restitusi terkait kasus 

pidana TPPO tidak dapat dieksekusi atau 

tidak dapat dilaksanakan upaya paksa 

kepada pel•ku. 

• Aestitusi sebaiknya diatur lebih 

komprehensif di dalam perubahan UU 
Per1indungan Saks; dan Korban. 

• LPSK wajib memberikan pemahaman 

kepada korban agar korban dapat 

meminta restitusi serta mendampingi 

korban agar mendapatkan restitusi. 

• Diperlukan pengaturan restitusi dalam 

BAB tersendiri dalam UU Perlindungan 

Saksi dan Karban. Termasuk membagi 

dalam 3 (tiga) tahap yaitu pada tahap 

penyidikan, penuntutan, dan paska 

inkracht. 

- Pelaksanaan restitusi mengalami 

hambatan yang diakibatkan oleh 

dalam 

pemberian 

didampingi 

lain akan 

korban ketidakpahaman 

mcndapatkan restltusi dan kemauan 

pelaku dalam memenuhi kewajiban 

restitusi 

- Dalam praktik terkait 

restltusi jika korban tidak 

oleh LPSK maka APH 

mengalami kendala dalam menentukan 

atau siapa mengajukan restitusi, 

sehingga permintaan restitusi jarang 

terjadi akibat dari keterbatasan 

pengetahuan pendamplng terkalt 

dengan hak-hak korban. 

Dalam hal pelaksanaan restltusi 
sebagalmana diamanatkan dalam Pasal 7A 

ayat (1) UU Per1indungan Saksi dan 

Korban, kendala yang dihadapi adalah 

permohonan penghltungan restitusi 

menjadi kewenangan LPSK saja dan hal 

tersebut terkendala karena keberadaan 

LPSK yang hanya berada di pusat. Selain 

itu tidak ada daya paksa dalam 

pelaksanaan eksekusi restitusi tersebut 

terhadap ten>idana aoabila tidak saneeuc 

Tidak ada daya paksa 
dalam pelaksanaan 

d<sekusi restitusi tersebut 

terhadap terpidana 
apabila tidak sanggup 

membayar. 

Perlu diatumya jangka 

waktu pemberian restitusi 

terh�ap korban agar 

dapat terlaksana secara 

efektif. Oibutuhkan 

bantuan secara sosial 

ekonomi terhadap karban, 

dikarenakan mayoritas 

korban kekerasan berasal 

dari keluarsa ekonomi 
lemah. 

4. LembopAdvobsi 
Perempuan Damar 

Lampunc 

5. Kejaksaan N ... ri 

Lampuna: Timur 

Kajian dan Evaluasi Pemantauan Pelaksaoaan Unclanc-Ondans Nomor 13 Tahun JOOi tenllng Pertindungan Saksi d .. ICortlan 
Sebagalmana telah Diuboh denpn Undanl-l)ndang Nmnor 31 Tahlffl 2014. .. 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Undang-Unclang Bodon Keahlian Sekrmriilllendenl DPR RI 1 35  



NO 

membiyar. 

Kendala tffkait dengan pemberten 

restitusi atau kompensasi yaitu jika tidak 

dtberikan akan mffljadi sla-sla karena 

pengaturannya dliltur dalam KUHP. 
Namun Kejaksaan Negffl Lampung Timur 

beranggapan pemberian pengaturan 

terbit jangka walrtu pemberian 

kam� dirasa tidak perlu diatur 

penormaan baru yang mengatur hal 

tersebut. Untuk dapat mengatasi 

permasalahan tersebut dipertukan pola 

koordinasl yang baik anblra LPSK dengan 

APH untuk mengatasi 1)6fflasalahan 

- 6. Pwnpdllon� 
Sulmcbin11 

UU Perlindunpn Saksi clan 

Korban tidak menptur 

mengenai pelaksanaan 

restitusi. 

Oalam pelaksanaan restitusi terdapat 

kendabi dimana dalam UU Pertindungan 

Sabi dan Korban tidak mengatur 

mengenal pelaksanaan r�usl sehlngga 

ap;11bila restttusi tidak dlbayarkan tldak 

ada ,1turan mengenai bagaimana upaya 

resrilusa lni dapat dilaksanakan. 

Pelaksanaan re-stitusi ini sangat 

menyulitkan bagi APH khususnya di 

Pengadi&an Negeri Sukadana dalam hal 

pengi�mentasian pengaturan terkait 

restitusl tersebut. Permohonan restitusl 

yana dlputus dalam hal ini berbentuk 

Pffld.Jipan tidall dapat dtlaksanakan 

brena benb.lk dari amar penetapan yaltu 

constit.uted dan dedaratoir, bukan 

bcm>entuk 

fflftl2hukum. 

romdemnataoir atau 

7. Penpcllon Nepri 

Pwnpalplno .. 

8. Lembop 

Perlindu,..n Sabi 

dlnlCormnMedln 

Dbharmoni pengaturan 

.-...,; dalam UU 

Pfflindungan Saksi dan 

Karban dengan KUH AP. 

Restitusi yang diiljubn 

setelah putusan 

penpdllan berkekuatan 

hukum masih tertendilla. 

Bahwa di dalam KUHAP mengenel 

penggabungan Pffl(.ilra gugatan gantl 

kerugiiin, ca. di dabim UU Pertindungan 

Saksi dan Kurban dikenal pula restltusl 

sehingga hal ini akan menlmbulkan 

disharmoni dalam pelaksanaan di 

persidar,1.an. 

Pasal 7A UU PerUndungan Saksi Dan 

Korb.an mengatur tentang hak korban 

tindalr. pklana dalam mempercleh 

rl!Slitusi. Dlmana l)l!ngajUiln l)l!rmohonan 

restitusi tl!rsebut dapat dilakukan 
sebelum atau setelah putusan pengadilan 

yang telah memperoleh kekuatan hukum 

tetap mdalui LPSK. Dal am 

pelaksanaannya, dalam hal rl!Sl:ltusi yang 

diajubn setel.lh putusan pengadllan 

befkelruabn hukum rnasih rerkendate. 

Sebab, belum adanva Detuniuk teknis 
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NO 

terblt restitusi setelah adanya putusan 

pengacUlan berkekuatan hukum tetap. 
Padahal, sesual amanat Pasal 31 ayat (4) 
Pe�turan Pemertntah Nomar 17 Tahun 

2018 tenting Pemberian Kompensasl, 
Restttusi, dan Bantuan Kepada Saksl dan 
Korban sebagairna� telah diubah dengan 
Penturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 

2020 (PP Pemberian Kompensasi, 

Restitusi, difl S.ntuan Kepada Saksl dan 

Korban) telah dlamanatkan untuk 
diterbitkannya Peraturan Mahkamah 

Agune yilng mengatur lebH, lanjut 
mengenai teknis pelaksanaan 
pemel'iksaan pNmoho�n restitust yang 
diajukan setrlah putusan pengadilan 
bcritekuabn hukum tetap. Namun, 

Peraturan Mahkamah Agune tersebut 

belum diterbitkan hlnga saat inL Hal 

tersebut Yil"I pemah dia�mi oleh LPSK 
pada saat mengaJukan restitusi setelah 
putusan pengadilan yang berkekuatan 

hukum tetap ke Pengadllan Negeri 
Banyumas yanr; kemudian ditolak oleh 

Pengadilan Negeri 8anyumas karena 

belum adilnya petunjuk teknis terkait hal 

tcrsebut. 

Tabel 16. 
Pengaturan Perilndungan Vane Dlberlkan LPSK Sejak Tahap Penyelldikan Hinga 

Dimulai Pasca Putusan 
(Pasal 8 UU Jo. Pasal 2 Jo. Pasal 4) 

NO KMAN&KU MASUIIAII 

- 
- 1. Biro Hulaun Per1u dilcngkapi dalam Dalam pasal 8 ayat (1) uu perlindungan 

K•Plrsa.an Aeunc kctentu.an dalom uu sal<sl don korban menyebutkan 

perlindungan saksi dan pertindungan terhadap saksi dan/atau 

korban terbtt dengan korban sebq:aimana dimaksud dalam 
perlindungan pada tahap posal 5 dlber1kan "'s.ejak ta hap 
penyidlkan, penuntutan penyelidikan dimulai dan berakhir" s.esual 

sampai dengan posa clent!•n ketentuan sebagaima:na diatur 

putusan. dalam uu pcrlindungan saksl dan korban. 

Makna scj1k tahip penyclidikan dirnulai 

cbn �khir dapat bermakna ·hanya" 

pada tahap pt!nyclidikan. Padahal yane 

diin&inkan dari uu perlinduncan saksl dan 
korban adalah perllndungan sampai akhir 
adanya putus.an. 

2. Abdernlll FaloJ!m Pfflndungan saksl clan lahwa pertindun,an saksi dan korban 

Hula.Im Universil:8s kon>illn yang dllakukan yans dllokubn pasca pcradllan 
U.mpu- pose.a peA<!ilan. mefUtnkan hal v:1no pent.I diaWr di 

Kajian don Ewaluasl Pemantauan Pelaksanun Unda..-Undo,. Nmnor 13 Tahlffl 2006 lefllalll Ptrllnchn .. n Saksi dan Kolilan 
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NO PEii l.lllll&ltU IIASIIIWI 

- ICEPENTIMAN 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Karban perubahan nantinya. 

3. Komisi MoU .ntara KPK dan lPSK Periindungan terh..:Yp saksi dan korban 

Pembenntasun mrngenai khususnya �a pat saksi petaku pada 

Korupsi penyelenggaraan prakteknya diberikan oleh LPSI< sampai 

perlindungon saksi .i.n dengan poSCil putusan karena dalam 

korbon. bebe<ap• perbra korupsi balk saksi 

pelaku dan keluara:anva masih mengalaml 
..,uman y.,ng diduga terbit �gan 

perbra png dialamlnya tersebut. Selama 
inl lenait prose$ perlindungan saksi dan 

korban dib6;kan M'rdasartan MoU antara 
KPK dengan LPSK. 

label 11. 

Frasa Sesuai Denpn Kepertuan 

(Pasal 11 ayat (311 

IIO 

1. 

PEIIMl51tu 

ICEPEtmMAN 

Akad.misi Folcu 

Hulann Universbs 

PemNnauMn 
.i.1 ..... 

LPSK dipand•nc perlu 

memilild bnlc,, 

perwakilan di daerah. 

Sudah sep.1tutnya LPSK memiliki kantor 

perwakilan di daerah. Frasa "'sesuai 

dengan keperluan" membatasi adanya 
Untor perwakilan di daerah. Padah11I 
sebagaimana diketahui hal ini menyulitkan 

perllndungan yang diberlkan. Hal lni juga 
memperumit clan rnemperpaniang proses 
pemberian pertindungan, sehingga hak 
hak �n subt untuk terpenuhi. LPSK 

Nrus mempermudlh akses saksi maupun 
kor-hiln, dan perlindungan darurat harus 
diberikan tanpa dilHtasi prosedur 

birokrasi yang panjang. Prosedur 

administrasl. khususnya dalam proses 
penancbunpn-. pernyataan kesediaan 
menplcuti syarat Un ketentuan 
perlindunpn saksi dan korban sebaiknya 

juga dipermudah dengan adanya kantor 
perwakilan di daerah. Dalam hal b"kerja 
sama dengan instansi terkait yang 

berwenang, terutama dt daerah, juga 

belum optimal karena LPSK berada di 

pusat. Kerja sa1N11 tenb.lnya lebih optimal 
jika ada p�kilan LPSK di dattah yang 

sel.alu menjalin komunikasi dengan 
instanst teritait khususnva di daerah. 
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Tabel 18. 

Belum Ada Deflnisi Fnsa "Tetlindunc" 

(Pasal 12A ayat (1) huruf e dan hururf g) 

NO -ANGICU MJ\SUKAN 

11EnNTllli6AH 

1 Abdemlsl Fokulbs Frasa '"'terllndung" pertu 

Hukum Universitas didefinisikan. 

Pembanpman 

J1lcarta 

Frasa "terllndung• pada Pasal 12A ayat (1) 

huruf e dan c UU Perlindungan Saksi dan 
Karban, sebenamya yang dimaksud 

�alah saksi/saksl 

peolaku/korban/pefapor/ahli yan& 
pcrmohoni!Mlnya sudah diterlma oleh 
LPSI<. Kaitannya terhadap yan,: 

permohonannya sudah ditffima oleh LPSK 

adalah agar ada kepastian hukum dalam 
rancU implementasi. hal lni sejalan 

dencan aws UJt •rt tutissJma ca5.sls 

{hukum merupabn pertindun1an yang 

paling aman). Sehinga untuk 
mewujudkan penindungan tersebut harus 

ada kepastian hukum. Jika tidak dibuat 
fn5,i1 "yang sudah ditttima 
pem1ohonannya oteh LPSk" maka 
memillki konsekuensi yuridis yang 

berbeda serta sullt dalam penegakan 
hukumnya. Yang d6maksud .. terlindun&" 

lblam UU o quo juga tidak lepas dari 

penegi1:S.1n di pasal-pasal sebelumnya, Jlka 
mena;unalr.an penafsiran male.a d�at 

dikatakan bahwa terftndun1 adalah pihak 
yang mendapatkan perlindungan, di 
antaranya saksi/saksi 
petaku/korban/pclapor/ahli. Namun 

demikian agar tidak bias makna maka 
•trrtindung" pertu untuk didefinlsikan. 

Pen.1mbahan frasa "yang sudah diterima 
permohonannya oleh LPSI(• tidak akan 

kontradiktif dengan ketentuan Pas.al 29 
ayat (2) UU Per11ndungan Saksi dan 

Korban yang mencatur bahwa dalam hal 

tertentu LPSk btsa memberikan 
pertindungan mesldpun tidak terdapat 
permohonan. ketentuan Pas.I 29 ayat (2) 

UU Pfflindungan Sak.si dan Korban masth 

dalam tahap proses pemberian 
perfindungan, sedangkan perluasan 
mHna "'terNndung" dalam Pasal 12A ayat 
lli huruf e dan g UU Peri1ndun,ean Saks.1 

clan korban sudah dalam t.:ihap eksekusr 
Drmbcrian pt!Mlndun•.11n. 

Dlperfukan penjelas.tn 
lebih rigid at.au cukup 
denzan menggunakan 

ll(ffll,nkJailut \il.ksi}l(o,b11n 

Perihal maslh belum adanya deflnlsl 
mengenai ... te-rHndung" dalam bata,ng 

!:ubt!h maupun penjelasan WU 

Perfind'un.ma.n s.aJw dan 'KotDiln J(eJa.kH•n 
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IIO 

3. 

PEIIIUlll&IU 

- 

Badan Nasional 
Penangua.npn 

Terorisme 

atau ahli atau makna yang 

diperluas di UU 
Perl6ndungan Saks; diln 
Karban perubahan. 

Perlu dijelasbn secara 
spnifik kala tcrlindung 

dalam ketentuan PaYI 
UA UU Pertindungan Sabi 

dan Korl>an agar tidak 

Agung memberikan pendapat UU 

Pertindungan Saksi dan Karban belum 
mengatur siapa saja subjek hukum 

terlindung. 
Terkait saksl dan korban mempunyai hak 
atas perubahan klentitas sebageimena 
dimaksud dalam Pasal 12A ayat (1) huruf e 

dan Pasal S ayat (1) huruf j UU 
Pertind1r1gan Saksi dan Karban, apabila 
perubahan identitas terjadi pada saat 

penuntutan/pemeriksaan persidangan, 
yang notabene baik identitas lama dan 
baru sama-sama benar, maka jika ada 

barang bukti yang dikembalikan kepada 
saksijkorban yang identitasnya telah 

diperbaharui, kemudian identitas 
manakah yang akan digunakan dalam 
penulisan amar tuntutan dan putusan. Hal 

ini pun dapat menjadi bahan kontra 
memori banding bagi terdakwa/penasihat 

hukum apabila nama saksi/korban pada 
saat prrnerilcsaan penyidikan berbeda 
pada saat persidangan atau nama 
saksi/korban pada saat pemeriksaan 
persidangan berbeda pada saat surat 

tuntutan/putusan dibacakan. 
Terkait dengan Pasal 12A UU 
Pertindungan Saksi dan Karban masih 

belum adanya definisi mengenai 
""tcrlindung• dalam batang tubuh maupun 

penjelasan UU Pertindungan �ksi dan 

• 

menimbulkan kerancuan Karban. 
dalam penafsirannya. 

4. IComisi 

Pembenl'IUan 

Korupsi 

Porlu diberikan definlsl 
mengen.ai tertindoog agar 

tidak terda�t keranruan. 
Pemahaman dari 

terOndung adalah pada 

saat permohonan sudilh 

dikabulk.an LPSk, dan 
orang tersebut sudah 
menandatangani kontrak. 
Brrdasarkan praktek yang 

selama ini berjalan di KPK, 
kewenangan KPK dalam 

memberikan perlindungan 

saksl/pelapor serta hak 
saksi/korban hanya �t 

dlpenuhi terhadap 
saksi/pelapor yang: telah 
ditetapkiin 
perlindungannya 

berdasarkan Keoutusan 

Untuk memberikan kepastian hukum 
sesuai dengan semangat perlindungan 
saksi dan karban, sebaiknya diatur definisi 
�ng-' dalarn Pasal 1 UU UU 

Perlindungan Saksl dan Korban, dengan 
mengacu Pasal 28 dan Pasal 29 UU 

Pertindungan Saksi dan Karban. 

Terblt definisi tertindung dillam UU 
Perlindungan Saksi dan Korban, sebaiknya 
dibdikan definisi mengenai terlindung 
ifC.ilr tidilik terdapat kerancuan. Terlindung 

dalam praktiknya dipahami sebagai 

Saksi/Karban/Saksi Pelaku/Pelapor yang 
permohonannya telah dikabulkan oleh 
lPSK dan telah mfflandatangani kontrak 

pertindungan. Sebaiknya perumusan 
definisi terlindung dapat mengacu ke 
Pasal 28 dan Pasal 29 UU Pertindungan 

Saksi dan Karban. 
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NO PfMANGIW MASUKAN 

- KEP£NTINGAN 

Plmpinan KPK. 

Pengubahan identitas 

tertindung sebagaimana 
dimaksud Pasal 12A ayat 
(1) huruf 

• uu 

Perlindungan Saksi don 
korban, hanya diubah 
namanya di Dulccapil 
tanpa mengubah identitas 
lainnya sehlnga secara 

Klentifikasi identitas dapat 
dikenali oleh orang lain. 

5. lembap Bantuan Gerak cepat LPSK untuk Yang dimalcsud terlindung dalam uu 

HukumMedan mengembangkan Perlindungan Saksi dan Karban 

pennohonan yong seharusnya �uruh .. ksi atau korban, 

diajukan. namun dalam hal ini yang terkonfirmasi 

hanya yang mengajukan permohonan ke 
LPSK. Waiau bagalmanapun, LPSK 

seharusnya sigap dan tanggap untuk 
mencari tahu a tau mengembangkan 
permohonan yang dimohonkan, apakah 
ada korban lanjutan atau hanya sebatas 
yang dimohonkan saja. 

6, kejaksaan Neaeri Deflnisi "'terlindung" D�nisi "'terlindung" perlu diperjelas, 
Bangb dalam uu Perlindungan sebaiknya dibuat beberapa kategori 

Silksi dan Korban perlu seperti s�pa yong dimaksud sebagai 
diperjelas. .. terlindung· itu �diri karena maslng- 

ma.sin& darl kategori terlindung tersebut 
Han mendapatkan pertindungan sesuai 
dengan rtslkonya di masa yang akan 
datang aklbat kesaksian yang diberikannya 
di penyidlk ataupun di persidangan. 

7. Kepolisian Dllerah Perlu ada definisi terhadap kata lerilndung" bisa diartikan seluruh 
Provinsi Ulmpunc frasa terllndung dalam saksi/saksi pelaku/korban/pelapor/ahli 

ketentuan umum pada UU atau hanya yang permohonannya diterima 
Pertindungan Saks, dan oleh LPSK {multi tafsir). Oleh karena rtu 
Korban. perlu adanya definisi dalam ketentuan 

umum vane; menjelaskan tentang 
pengertian dari kata "Terllndung", 
sehingga tidak perlu lagi ada penafsiran- 
penafsiran vang berbeda dari kata 
•terlindung". 

8. Kejaksaan Nepri Pengertian mengenai Pengertian teriindung �bagaimana dlatur 
L.ampu111Timur Terlindung ........ d.a�m Payl UA ayat (1) huruf e dang UU 

diperjelas. Perlindun1an Saksi dan Karban adalah 
seluruh plhak-pihak termasuk saksi pelaku 
dan sakst korban, ahll dan pelapor dan 
ti dale. hanva pihak yang mengajukan 
pennohonannya kepada LPSK lalu 
diterima oleh LPSK. 

9. Penpdiqn Nq:eri Terkait dengan 
Sukadana implementasi Pasal UA 

Kajian clan Evaluasi .....,ntauon Pelallsonaan � -DI' 13 Tahun J006-.na Peffl� Salmi don Korbin 
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NO P£MMGltU M"511KM 

- -AN .., .. (1) huruf e uu 

Perlindungan Saksi dan 

Korban dalam hal 

redaksional terlindung 

dirasa sudah tepat namun 

teruil dongan 

- terlindung pfflu dipffluas 

dan d'-'-t--as. 

Tabel 19. 

Penpturan Mengenai Krlterla Saksi Pelaku 

(Pasal 28) 

NO PEMltll&KU M"5111CM 

- KfPENTINGAN 

1. Kamisi Pertu ada kejeblYn Perlu ad• keietasan mengenai kriterla 

Pemberantaun mell!,enai kriterta orang oranc: yang dapat disebut sebagai pelaku 

ICorups.i yang dapot disrbut utoma Urena status s.ebaga1 pelaku 

�gai pelaku ubma. utoma dapat bergeser seiring 

dilakukannya penPembangan perkara. 

2. ICejabaan Ne,eri Perlakuan bog; pelapor Bahwa pel,1ksana.11n Surat Eda ran 

Tebq Tinal (W8) horu, Mahlcamah Ac;ung Nomor 4 Tahun 2011 

mengedepanbn (SEMA No. 4 Tahun 2011) di dalam 

perlindunp.n bagi we rtu Perbl'ill lindak Pidana Tertentu di l(ota 

sendiri, "'loh sotuny• T eblng Tlnggl belum efektlf dilaksanakan, 

adalah dengan car• sebagai contoh untuk tindak pidana 

merahasiakan identitils 

"""'"' 
seperti tipikor disidangkan di 

diri W8 tersebut. Pengadilan Negeri Tipikor Medan, bukan 
merupakan kewenangan Pengadllan 

I u-en Tmine TI-- i. 

3. Abdemili Falmbs Perlu 

·- -- 
Pertu ppyn pemikiran terkait dengan 

HuilumU-- terbit dencan 11:�n kemrtuan yang mengatur JC dan WB 

8111,eblelltunc vang mengatur JC dan W8 untuk dibentuk dalam undang-undang 

untuk dibentuk dalam karena SEMA saja maslh belum cukup 

undarc-undang. sebab terbatas hanya dalam lingkup MA. 

Dosar pemikiran perlu dirumukannya 

undang-undang terkait JC dan WB harus 

didasari yang bertujuan melindungi warga 

nepra dan bukan untuk menghindari atau 

meminimalisir hukuman Pelaku. JC dan 

W8 dalam sistem peradilan di lndonesla 

rnasih baru. khususnya dipakai oleh 

terdakwa korupsi untuk menghlndari 

masa hukuman y.ing berat, hal ini tidak 

sesuai denpn tujuan mellndungi worga 

-ara seba.,ai saksi/korban. 

4. Kejalcsaan Neaeri SEMA No. 4 Tahun 2011 

Banpa dapat dijadikan referensi 

dalom perubahan uu 

Perlindungan s.ksi dan 
Karban. 

5. ICepolidan-.Oh Kdentuan 
--- 
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NO PEMANGIIU NASl!KM 

- KEP£NTINCIJUI 

Provfhli ,c.p...lluan petapor maupun saksi 

BonpoBelltunc pelaku yan1 akan 

""""-tbn pendamping 

dari LPSk harus dlatur dan 

mempunyai krttNia yang 

jelas dan teg.as diatur 

dalam undanR-undMII. 

6. Kejauoon "-" llelum ad1 kriteria khusus Pelaksanaan SEMA No. 4 Tahun 2011 

Ulmpunc Timur ter1catt. perl.1kuan ba&I beolum berjalan efektlf, h•I terse but 

Pelap« tindal< pidana dan dikarenabn belum ada krltei'ia l<husus 

Saksl Pelaku datem terkait perlekuen bagi Pe:lapor tlndak 

.. , ..... tindilk pldana pkiana diitn �ksi Pelaku dalam perkara 

tertentu. tindak ptdanil tertentu tersebut. 

T eric:alt dent,an sosialisasi perlinduncan 
bagi Saksi dan Korbar, yang dilakukan LPSK 
di wilayah lMnJKNtC Timur saat tni betum 
berjalan maksimal dan efektif dan terkalt 

dengan pencaturan mengenai saksl, 

korban, dan pelapor sebagalmana diatur 

cl.lam SEMA No. 
' 

Tahun 2011, 

penpturan dalam SEMA 4 Tahun 2011 

, ... sebut pe,1u diildopsi kedalam uu 

Pertindunpn Saksi dan l(orban a car 

antara SEMA dan UU Perfindungan Saksi 

dan Korban daoat salin.r. b@r$.lnen•i. 

7. hn1•dbn Neaeri UU Periindungan Saksl dan Saat ini belum pemah ada sosialisasi LPSK 

Sukadono Korbon pe,1u dicantl di daerah, pcngaturan Saul, Korban dan 

dengan UU vane baru yang Pelapor dalam SEMA No. 4 Tahun 2011 

memuat secara 951:ematn pertu dladopsi dalilffl undang·undang agar 

don kompffhenstf tidak terjadi tumpang tindlh pencaturan. 

mencenai seturuh aspel< Mengin&at dasar hukum SEMA hanya 

pertindungan saksi dan bertaku kedalam internal Mahkamah 

korban. Alo:untt dan tidak dapat meM1kat keluar. 

Tabel 20. 
Jangka Waktu Pemberitahuan Keputusan LPSK 

(Pasal 29 ayat (1) huruf c dan Pasal 35) 

NO 

-- 
NASUICAN IITTIIIANGAIC 

IClil'tHTINGAN 

I Akadomislhlalltas Potensi pencatur..,, Batas waktu 7 (tujuh) hari mengenai 

Hulwm Untverslbs pemberitahuan keputusin pengaturan pemberluhuan keputusan 

Pembln11,1Nn LPSK pating lambat 1 hari LPSK tergolong �ngkat a�lagi Jika saksi 
Jokaru tidak cl.pat dilalcsanahn cbn/atau kaf'mn terdapat di provinsi di 

luar pol au Jawa. Hal ini berpotensl 
pengatunn paling lambat 7 hari ini tidak 
d,,pat dllauonal<al,. 

2 l.ambap Perubahan Pas.al 29 avat implementasi Pas.al 29 avat (1) huruf c UU 
Parii'""-lnp.n 5ab.l (1) huruf c uu Periindungan Saksl d.n Korhcln terkait 
Gin Korbin Pertlndungan Saksl dan dengan jqka waktu tersebut perlu ada 

!Co<bon ""'-"11 de-n ,._...,MMft l/liknl I ltujuh} tuiri setelah 

ICaiiin clan Evalunl Pemara&lift Pel1lrlanan Us da:c Ylldat11 Manor U Tlhun 1005 tBltaftl Peftindw,pn Siksi d,n Korbin 
Seb.,.lmana lebh Diuboh denpn U....,tl)ndang Nomcw 31 Tlhun :ZOU .. 
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�ngka walctu. putusan pimpinan LPSK" hal terse but 
dibrenabn prrmohoqn periu dilakukan 

-- -- 
persyaratan dan 

pend,alaman van.- cukuo. 
3. Komisi kdentuan tengpt WMtU 

- 
inl implementasi kdentuan 

P.mberanta1,1n 7 (tu]uh) harl torS<but tenuat wnktu 7 (tujuh) harl sulit untuk 
Kon.a psi s.udah tepat dan tidak ditorapkan sebeb luas wilayah 

dipertukon pengurancan perlindungan yang harus dljangkau LPSK 

---- 
Puwl) ..,.. keterbat.asan SOM dan 
kunrwnya ketennkilln LPSK di daerah. 

Tabel 21. 

Pengaturan Terbit Bentuk Perllndungan dalam UU Perllndungan 5aksl dan Korban 

NO l'DIAMKII MASUUN 

-- ICEPENTIIIGAN 

1. Kapolilloft -..ih Perlu diatur SKara rind uu Perlindungan Sallsl dan korban di 
Provinsi Su maten dan tegas terkalt bentuk dalan, materi muatannya memuat hak- 
u,,,,. dan ,,, ........... hak sakst dan korban scrta wewenanc 

perlinduncan terllodap LPSK dat.m menj,a&anbn tugasnya da/am 

saksi dan korban dalam rangka meUndungl saksi dan korban, 

UU Perlindungan Saksi dan namun di dalam materi muatan uu 

ICofb.ln. Pfflndungan Saksi dan Kotban tidak 

diatur secara eksplisit mengenal bentuk- 

bentuk perlindungan ..... mekanlsme 

perlindunpn y.mg 

- 
terhadap 

sak5i dan korban. 

2. Kei,ollsian Doereh Sentuk perhndungan yang: Prncaturan periindungan saksl dan 

"'°1rinsila ......... clber*an kepoda salcsi korban � UU Pertlnduncan Saksi dan 

ataupun korban: Kurban sudah cukup balk. Namun bentuk 

a. Rsik, melputi: pertindungan sallsl dan kori>on pedu 

L penihasNan dan � acor lebi, jetas dan ekspli<lt 

penyamaran agar lebih irnplementatif yaitu terkait 

identrtas; perOndungan secara fisik dan psikologis. 

1 perahasiaan 

penainpnan proses 

pelaporan; 

3. penjeMnd.. 

pe�wal.an prib.adi 

dan keluafp; 

dan/atillu 

4. penempabn di 

temp.at thusus; 

b. PsikolcJcis, melipuli: 

1. tidak dikudlbn; 

2. tidakditclanta,bn; 

l. 

-· pendampingan 

psikolo,i 

3. ,.,,.. .... Neceri P_a ........ terbit bentul  Penc.aturan teri<alt be-ntuk perlindunaan 

Sukadana perlindungan bag; salcsi b;q;i saksi dan korb.in pertu diatur sejak 

dan korban pertu diatur awal terpdinya su.atu perbra, saat proses 

sejak ..... t.rjadinya .........._. 
dan pasca persidangan. 

suatu Pdka,r.a, saat prose5 O.alarn UU Pertindunp.n Saks& dan Karban 

Kajian dan Evaluasi ,.,,,_..., ,......_, Urtdl,11 Ued, _ u _ 20U6""'""& � Sabi dan llofban 
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IIO PEMANGKU MASUICAN 

- KEPENTINGAN 

perstdangan dan pasca tidak menggambarkan perllndungan 
per5'dangan. secara khusus, dalam hal pemberian 

pertindungan tersebut dlperlukan 
identlftkasi terhadap saksi dan korban 
apakah saksl dan/korban terse but 
merupakan masyarakat rentan atau tidak 
rentan dimana hal ini berhubungan 
dengan pengakuan terhadap hak-hak 

minoritas. 

Tabel 22. 
Harmonisasi Antara UU Perllndungan Saksi dan Karban dengan UU Pemberantasan 

Tindak Pidana T erorisme 

NO PEMANGICU M- 

- KEPENTIN6AN 

1. Badan Nasional Dipertukannya penguatan uu Periindungan Saksi dan Korb an 

Penangulanpn regulasi mengena1 mengatur lchusus mengenai perlindungan 
Terorfsme pemulihan korban korban, sedangkan dalam UU Terorisme 

dikarenakan terdapat diksi mengatur mengenai pemuhhen korban. 
pertindungan saksi dan Dari uraian tersebut pertu adanya 
korban serta pemulihan harmonisasl antara UU Pertindungan Saksi 
korban. Sela in itu, dan Korban dan UU T erorisme mengenal 
diperlukannya tindakan mahzab (macam) pertindungan saksi dan 
recovery berkelanJutan korban dengan mahzab pemulihan 
dalam pemullhan korban terhadap saksi dan korban. 
rnengenai medis. Hal ini 

dikarenakan pemulihan 
korban di bidang med ts 

terbatas sampai 2 (duaJ 
tahun saja. Dalarn 
imp�mentaslnya terdapat 

beb«apa kasus dimana 
korban merner1ukan 

recovery lebih dari 2 (dua) 
tahun. 

Tabel 23. 
Pengaturan Justke C:Olaborator, Whistle Blower, dan Ahli 

(Pasal 29 ayat (11) 

NO PEMANGKU MASUtcAN KETBIANGAN 
KEl'ENTINGAN 

1. Ll!mbap Perlu adanya pengaturan . Terkait dengan mekanisme pengajuan 
Perlindunpn Sillksl delam uu Pertindungan perlindungan antara Saksi dan Korban 
dan Karban Saksi dan Korban terkalt dengan Saksi Pelaku, Pelapor, dan Ahll 

dengan penanganan dalam pelaksanaannya berbeda-beda. 
per11ndungan untuk JC, Sela ma inl mekanisme pengajuan 
whistle blower dan ahli. perltndungan tersebut diatur secara 
Sejauh ini telah diinlsiasi @li!oplii.it dalam P�ratul"an LPSIC Ncimnr 
rancangan peraturan 2 Tahun 2020 tentang Permohonan 

Kafian don Evaluasi -.ntauan Pela...._ Undi111-0nda111 -or 13 Tahun 1006 tentang Perllnduncan Saksi dan ICorban 
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pr�dffl lefblt JC Perlindunpn Saksi dan/atau Korban. 

tersebut. Diatumya mekanisme pengajuan 

perlindungan untuk 3 (tlga) subj el< 

perlindungiin (JC, whistl• blow•r, dan 

Ahli) tersm.rt ct.lam tataran aturan 

yang leblh rendah karena adanya 

kekosong•n hukum pengaturan untuk 

JC, whistl• blower dan Ahli dalam UU 

Perlindun•an Saksi dan Korban. 

Tabel 24. 

Koordinasi Antara Lembaga Perlind1M1gan Saksi dan Kortlan dan lernbaga Lalnnya 

dalam Penyelenuaraan Perlindungan Saksi dan Korban 

(Pasal 1 anpa 8 dan jo. 36 ayat (1)) 

NO PEMANGIIU 

- - ICEPENTWl&AN 

1. Dintlrtorat Tindilk Diperlukan adanya Moll Pasal 12 uu Perhndungan Saksi dan 

Pidln11 Umum aau kerjasama antara Karban menyebutbn bahwa LPSK 

Badan Reserse pihak �lisian dan bertanggunc jawab untuk menangani 

Kriminal Kepolisian Keiaksaan dengan LPSK pemberian perlindungan dan ban tu an 

Republik lndonesil tericalt perlindungan sakst p,1da saksi dan korban. Namun, dalam 

dan korban. Sena. pelaksanun tugas dan fungsinya LPSK 

diperlubn kerjasama dan belum optimal dalam memberikan 

koordinasi anbra LPSI( pertindunpn baci saksi dan korban. Selain 

dan APH �r pelaksanaan itu, LPSK daQIII melaksanakan tugas dan 

perlindungan saksi dan fungsinya belum melibat:Jc.an plhak 

lr:orban dapat terbiksana kepolisgn dan kejiiksaan. Hal tersebut 

dengan�ik.. menunjukkan belum terjalinnya 

koordinasi yang baik antara LPSK dengan 

KepoUsian dan Kejaksaan yang kemudian 

berdampak pada belum optlmalnya 

periindunpn ba•i saksi dan korban. 

2. Biro Hukum Peran LPSI( terhadap Fungsi LPSK dalom hal periidungan, 

Kej•baiilnApne: perlidungan, pengawalan, pengawalan, dan pengamenan yang 

dan pengamanan saksi termasuk dalam hal perlindungan diluar 

dan koman belum restitusi, kompensasi, identitas baru, 

optimal. relokasi, dan rumah aman terhadap saksi 

dan korban masih dilaksanakan oleh 

penepk hukum yaitu k�lisian. Semua 

tindakan yang dilakukan pad a tingkat 

penyelidikan dan penyidikan adalah untuk 

kepentingan penuntut umum pada saat 

pembuktian di persidangan, sehlngga 

peran dari LPSK sencUri belum terlihat. 

3. Komisi Pe'1u Moll anQl'a LPSI< Untuk keblncaran dan efektifitas 

Pemberantllun dongan Kejaksaian dan pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK dengan 

Korupsi kepolislan. instansi tOfkalt. diperlukan pembuatan 

MoU deng•n instansi terkait (kejaksaan 

dan Kepollsian) untuk mengikatkan 

lr:omitmen secara emosional dan 

profesional, seperti yang tel ah 

dilaksanakan al.ti LPSK dengan KPK. 

M sifat hubungan pelaksanaan 

Kajian dan Evaluasi PemantlllOII Pel.- Unclanl-Ondanc-13 Tal11., 20llli llfDII Perfindungan Salcsi clan !Corban 
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NO PE..-U 

ICEPENTINGAN 

M 1151 IICAII 

bJgas dan Mtgsi LPSI( dl!'flgan lnstanst lain 

merupakan koordlnasi dan bukan 
subotdinas.l. Ha, ini ju,:a untuk 

menyamakan pcrsepsl antar1 lPSK dan 

instans.i terkait pelaksanaan tugas dan 
funplnya. Oleh karenanya dibutuhkan 

pttCikatan komibnen �ma (MoU) 
atau bahkan Keputusan Bersama antara 

lPSI( denpn Pimpinan lnst.lnsi terkett. 

Smln ltu, Pu.al 11 UU PerOndungan Saks.I 

dan Korban juga memberikan 

kcwenangan ke�da LPSK untuk 

membentuk pe,rwakilan di dacrah sesuai 

kebutuhannya. Oen can demiklan, 
pembentuk.an pcrwakibn LSPK di d.aerah 

jusa menyesuaibn dengo1n k!M)utuhan 
kelembapan LPSk. 

Selama ini APH belum melihat adanya 
urcensi perlindungan sakst dan korban, 

dengan kata lain UU Per1indunaan Saksl 
dan KOf'ban bekMn dilcfflal pad.a tauran 

APH sehincga dipe,1ukannya pendidikan 

kedlnasan APH terkait perlindungan saksi 
d.an korban serta Pfflunya eva,uasi �jauh 

milnil perUndungiln saksi diln kcrban 
dapat memberikan kontribusi dalem 
pene&abn hukum. 

p.,.1 l •"iu I UU Perilnd""pn Sabi 
dt.n �rbAn mcmberlk1ni d.t:ftnl'-' 

roc.l'\&CIW perfindun.&.an- Oimlf\.a dalam 

pendefi�M"I �but <ftkbuUJ:an bahwa 

perllndunp.n t��t r'nl"l'\IPl�an 111•la 
upava p@mtnuhan hlk dan pc:mherlin 

blntu1n kcp.d1: u!BI d.an/ouu h.or'b.!in 

ti•n.a 'Ni!ljib d•lakJ.anak.an tMAJI h.lnva oleh 
LPSI< tetapi Juga oleh lemba1a lalnnya. 
Namun, dalam pelak:sanaannya, maslng· 

maslng lembaga yang memillki peran 
utam hal pemberian perlindun1an saksi 
dan korban masih menjalankan perannya 

sendiri-sendlrl sehlngga kurang 

bertcoordinasi denpn LPSK. 

saksi dan 

hal koordinasi 
LPSI( dengan 

necara lainnva 
tertait khususnva 

perlindungan 

korban. 

Pendidlkan bdinawn 

terbit periindungan s.MSi 

dan korban bagt APH. 

Dipe,l ... n penincb,.n 

dalam 

l.ombap 

Perfindunpn S.ksl 

dan Korbin Medin 

hcbn N•sloMI 

h1111,aulllnpn 

Terorfsme 

4. 

' 

APH dafam penanganan Saksi Pelaku tidak 

berpedcman p.tda UU P8findun1an Saksi 

dan korban dan cenderun1 masih 
mengacu pada SEMA No. 4 Tahun 2011 

tenting Perbkuan Terhadap Pelapor 

Tandak PidM1a (WB) dan Saksi Pelaku yang 

Bekel')a sama (JC) d, dalam Perkara Tindak 

Pidana Tertentu clan rnasih mfflgacu pada 

Peraturan lefsama S !»ma) Lembaga 

tentano oertindungan ba1i PelaDor, Saksi 

KaJianmnmluasl--..,....._�-13T-JOOiteftlanl�SakslmnlCoftlan 
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NO 

6. 

7. 

PBIWllJ 

kEKHf- 

Kejaksaan Ne9ffl 

TebqTonai 

MASIIIWI 

Perlu aturan dan petunjuk 
khusus dort - 
Lembas:a Penepkan 
Hukum y�g khusus 
mengatur kerjasama 
lilll"lt.1'11 Lembaga 
PenegaQn Hulwm dengan 

LPSK dalam proses 
penyelidibn, penyidlbn, 

penuntutan hingga 
putusan pengadilan yang 
berl<.ekuatan hukum tetap. 

Koordinasi LPSK denpn 
Pengadilan Negeri. 

Pelapor, dan Sabi Pelaku yang bekerja 
sama. Sehinga, dalam pelaksanaannva 
menyebiibkan tkiak dilibatkannya LPSk 
oleh APH dalam hal penanganan Sakst 
Pelaku (JC). Hal tersebut tentunya 
bertentilngan dengan ketentuan Pasal 

lOA ayat (-4) dan ayilt (5) UU Perlindungan 
Saksi dan Karban yilng memberikan 
mandat kep,Mla lPSK untuk memberikan 
rekomendW dalam hal pemberikan 
penghargilan temadap Saksi Pelaku 
berupa keringanan penjatuhan pldana, 
pembebasan bersyarat, remisi tambahan, 
clan hak narapidana lain. 
Bahwa gngat dipertukan adanya aturan 
clan pdunjuk khusus dari srtiap Lembagil 
Penegakan Hukum, seperti Mahkarnah 
Agung (adanyil Peraturan atilu SEMA), 
Kejilksililn RI (adanya Peraturan, 
Keputusan dan lnSUuk.si Jaksa Agung), 
Polri (ildanyil Peraturan Kapolri) yang 
khusus mengatur adanya kerjasarna 
antaq Lembaga Penegakan Hukurn 
denpn LPSK dalam pros.es penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan hingga putusan 
pengadilan yang berkekuatan hukum 
teuip. Sehingga, APH tidak "'kaku" dan 
hanya menpcu kepada KUHAP saja. 
LPSK tidak perlu sosiillisasi kepada APH, 
Urena seharusnya �luruh APH wajib 
mengetilhui dan rnemahaml adanya suatu 
undang-undang. Pemberian sosialisasi 
seb.aiknya diberikan kepada rnasyarakat 
urnum dan bukaiin kepada APH. Maka darl 

itu perlu sinergitas ilntaril LPSK. dengan 

APH. 
Saal ini Pfflladilan Negeri Sukadana 

belum pemah melakukiln koordinasl 

antara LPSK dengan Pengadilan Negeri 
Sukadana dimana dalam hal ini LPSK 
kurang aktif terkait dengan 

penyelengp�iln perlindungan saksi dan 
kOl'mln yang sedang ditangani. Hal 
tft'Sebut: mengakibatbn Pengadilan 

Negffl Subdana tidak dapat 
berkomunikasi s.ec.ara intensif dengan 

LPStC terkatt Denanoanan suatu kasus. 
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Tabel 25. 

Permasalahan Pengajuan Permohonan Restitusl dan Permasalahan Pelaksanaan 

Eksekusl Restitusl 

(Pasal 7A ayat (51) 

NO MASUIIAN 

1. Biro Hukum 

Kejaksaan Aallnc 

pengadilan 

mendapat 

untuk 

�tap.in 

• PilYI 7A �t 15) UU Per1indunean Saksi 

dan Karban yang mengatur dalam hal 

permohontn restitusi diajukan setelah 

putusan pengadilan yang tdah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, 

LPSK dapat mengajukan restitusi kepada 

pengadUan untuk mendapat penetapan. 

Pelaksanaan pasal ini b�um dlmuat 

J)ffaturan pdaksananya, yaitu peratvran 

pemerintahnya. PerrnaSillahan muncul 

saat ketuar penetapan t"esth:usi setelah 

putusan lnkracht terkait dengan pihak 
y1ng berwenang untuk melaksanakan 

penetapan tersebut dan mekanlsrnenya 

brena bel..-n terdapat format suratnya 

diln peraturan yang mengatur 

pelakQnaan hal tersebut. 

• Aestitusi sendirl sudah terbit Peraturan 

Pemennteh Nomor 35 T•hun 2020 
sebagalmana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 

2011 teni.nc Pemberian Kompensasi, 

Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan 

Korban namun masih kurang 

sosialis.asiffVa b.lik di APH maupun 

masyarakat. lmplementasi restitusi yang 

paling banyak terj•dl adalah di tlndak 

pklana pencelapan uang (TPPU) dimana 

permohonan resdtust dari LPSK ini 

membutuhkan waktu yang lama 

sehingga tldak dapat dimasukan dalam 

putusan. Terlcalt dencan eksekutor 

dalam restitusi sendki ad1lah Jaks.a. 

Ketika r6titusi dlajukan pasca putusan 

pengadilan maka ruang untuk 

koreksiJkeberatan renitusi tidak ada. 

LPSK �pat mencajukan 
restltusi kepada 

namun pelaksanailn pasal 

ini belum dimuat 

peraturan pdakSilnanya. 

2. Komis I 

P•mberantaan 

Korupsi 

PenpJuan restitusl dopat 
dilakukan setelah putusan 

berkekuaUn hukum tetap 

atau sebelum putusan 

Remtusi d� diajub,n set:elah put.usan 

berkekuatan hukum tetap atau sebefum 

putusan. Restkusi yang diajukan sebelum 

putusan pengadilan, ma6ta restitusi akan 

diaJukan melalui LPSK untuk LPSK 

menyerahkan kepada Jaksa Penuntut 

Umum untuk dliljukar, bersama dengan 
surat tuntutan. Untuk restltusl yang 

dlajukan setetah putusan berkekuatan 

hukum tetap, maka diajukan lewat LPSK 

untuk kemud� LPStc mengajukan ke 

pengadilan untuk ditetapkan. 
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NO 

3. 

P£MANGKU 

IIEP£NTINGAN 
lembap 

Perlindunpn �ksi 

dan Karban 

MASUKM 

Dipertukannya perubahiln 
terkait dengan ketentuan 

r�titus.i dengan 

memperhatikin nonna 

pada Pasal 48, Pasal 49 

cliln Pas.11 50 UU TPPO 

yang telah mengatur 

SKilra rind terkait dengan 

restitusi. 

Dalam implementasi hak restutisi masih 

ditemukan beberapa kendala, antara lain 
berupa belwn lengkaPengadilan N�eriya 

regulasi, pad a tahapan eksekusi 
pembayaran restltusi pada beberapa 

lcasus Udak berjalan dikarenakan 
pengatwiln teknis eksekusi putusan 
restitusi mengenai pelaksanaan 
pem�ran sehingga tidalc semua 
putusan restitusj dapat dibks.inakan, dan 
pemahaman APH terbJt restitusi juga 

dirasa masih kuranc. 

4. 

s. 

Badin Nasiohlll 

Pehllngulanpn 

Terarisme 

Kejab.an Nepri 

Tebina Tiflai 

Korban tlndak pidana 

berhak memprroleh 
restitusi sebapimana 

diatur di dalilm Pasal 7A 

UU UU Perlindungan Saksi 

dan korban. Tefbit 

dengan pembiayaan 

restitusi, dipertubn pihak 
ketiga (appatffiol) d.i.m 

menentukan besirnya 
biaya restitusi kepada 
saksa dan korbiin tindak 

pidan,1 terorisme, supaya 

nilai ganti rugi dari 

restitusi van1 diatukan di pe...dun lebih ..... __ 

- UU Prrlindunpn Saksi � 

dan Karban d.ilam 
pemba�ruanny.ii perlu 
memuat kdentuan yang 

mengatur pengurangan 
pid.lna badan ba.gi 

pelalw yang memboyar 

restilusi sebagai bentuk 
menjalankan putusln 

pengadian. 

- Oleh karenanya, 
diperlukan adanya 

lembaga Bantuan 

Hulrum (LBH) dabim 

orcanisasi LP.SK agar 

penpjuan �OOOIIMI 

r6titusi sdebih putusiln 

pengadilan yang telah 

inkracht van gewijsde 

dapat diajukan 

pennohonannVil cbn 

tidak membebani 
fmanclal korban. 

Bahwa ketentuan Pasal 7A ayat (4) dan 
ayat (5) UU Perlindungan Saksi dan 

Korban sudah tepat untuk penetapan 
hak pennohonan restitusi kepada Saksi 

atau Korban m@lalui tuntutan Jaksa 
Penuntut Umum yang dieksekusi oleh 
Jaksa sendiri atau melalui pengajuan 

pasca proses pengadilan yang diajukan 

oleh LPSIC, dan apabila Hak restitusi 
diajukan setelah adanya putusan 
pengadilan yang memperoleh kekuatan 
hukum yang tetap LPSK dapat 
mengajukan restitusi kepada 

penpdilan ootuk mendapatkan 

penetapan. 

Penentuan besaran pembiayaan 
� kepacbi saksi dan korban perlu 

melibatkan pihak kd1ga fapprasia/), 

seperti mellbatkan perwakilan dari 
pihak saksi atau korban yang te1ah 
diberibn kuasa sebelumnya dan 
mengikutbn seorang ahli yang bisa 

� dari LBH atau Dlnas Sosial. 
• Restitusi atlu tuntutan ganti rugi atas 

keru11:ian yan12 dirasakan korban tlndak 

Pengaturan mengenai hak restitusi untuk 

korban oleh pelaku tindak pldana 
te-rorisme tercantum dalam Pasal 7 A UU 

Perlindungan Saiksi dan Korban dan Pasal 
36A UU Terorisme. Dalam implementasi, 

restitusi tidak pemah diterapkan dalam 
putusan pengadilan penanganan tindak 

pidana terortsme dan hal tersebut sesuai 
dengan pertimbingiilll APH. 
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• 

I 

NO 

6. 

PHU.N&W 
ICEPENTINGAH 

Lembap BantlMln 

Hukum Medan 

-- 

Rlnciain Iuka ernosi dan 

pslkologi merupakan hal 

immateril yilng sulit untuk 

diukur yang seharusnya 

ditentukan oleh ra�h 

yudikatit dan bukan LPSK 

sendiri. 

pidana merupakan elemen perdata, 

vang dalam kebiasaan tuntutan Jak$a 

biasanya rnenggabungkan tuntutan 

pidana dengan permohonan restitusi . 

Penggabungan tersebut dilaksan.ikan 

dalam tuntutan Jaksa dan bukan dalam 

prosesnyiil, d1 Peradilan pidana. Sebab 

hukum acara pidana dan hukum acara 

perdau memilik; perbec:h1an. Oleh 

kilrena itu, keberadaan restitusi 

merupakan suatu yang menempel pada 

sistem peradilan ptdana (Criminal 

Justiu system) yang dalam tuntutan 

restitusi diajukan bersama bukti-bukti 

kerugiiln yan1: dialami korban. 

Pennohonan restitusi yang dlaJukan 

sctelah adanya putusan pengadilan 

yang inkracht van g•wljsde merupakan 

bentuk aftliaS, gugatan perdata, 

sehingga putusan utama dari tindak 

pidana yang dukukan pelaku hanyalah 

sebagai petitum/landasan hak 

menuntut restitusl. Cara seperti ini 

rnemiliki lcekuran&an karena 

memerlukan biaya yang besar untuk 

mengajukan tuntutan restitust secara 

tttpisah (tidak diajukan bersarna 

tuntutan pidana utamanya). LPSK atau 

korban selaku pemohon perlu 

mengunakan jasa pengacara untuk 

ffll!!npjuUn pennohonan restitusi 

model ini. Akibatnya terdapat 

kemunckinan korban harus 

mengeluari<.an biiiya jasa pengac.ara 

yang dapat membebani anggaran LPSK 

untuk membiayai pen1ajuan 

-rmohooan restitusi tersebut. 

Pelaksanaan restttusl yang dtaJukan 

korban atau mt!lalul kuasa hukum sering 

mendapat hambat.in saat mengajukan 

permohonan restitusi di pengadilan yang 

�nanganl atau lakSil Penuntut Umum 

(JPU) vane menangani perkara tersebut. 

Sebuah Victim Impact Stotem�nt dapat 

txrisi rindan akurat atas cidcra pri.mdi, 

kehilangan, atau kerus.akan yang diderita 

korban akibat tindakan pidana, baik dalam 

jangka pendek dan jan1b panjan.c, yang 

merupakan Mdbat lancsung dari tindakan 

ptdana tersebut. Hincian Iuka emosl dan 
psikologl dapat dlmasuldcan dan laporan 

medis terbit serta bLillva pengobatan 
dapat dilamnirk.an. 
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521 

NO PBI Ult &ICU M"5IIIWI 

- ICEPBITIIIGAN 

7. K.ejobaon Ne&en Restitusi hanya Pelaksanaan permohonan restitusi dalam 

...... memperhitungkan biaya 7A ayat (1) dan ayat (S) UU Pertindungan 

.,. ... sudah dlkduarbn Sak.sl diin Karban ilk.an lebih t�at dan 

oleh saksi/korban mempunyai kekuatan eksekutorial bila 

sehincea nilai restitusi diajukan kepada JPU, bila pemohonan 

tersebut memiliki nU restitusi diajukan seteloh putusan 

y,1ng kecil. penpdbn yang teloh memperoleh 

kekuatan hukum tetap, maka iilkan sulit 

dolam pel�naan Ssekutorialnya 

Urena berupa peneQpan PENGADILAN 

NEGERI saja. Dalam pralctiknya restitusi 

hanya m�perhitungkan biaya yanc nyata 

sudah dikeluartan oleh saksi/korban saja 

sehingp nllai restitusi tersebut memiliki 

nilai vane kecil. 

8. ,..,.._."-" Kewimangan JPU tef'Ndap JPU tidal< ado kewen,1ngan mengenai 

Penpalplna .. eksekusi restitusi eksekusi restitusi jilca restitusi diajukan 

setelah putusan untuk mendapatkan 

penetapan 

9. Kepolisilin Dlenh Pennohonan restitusi yang Ketentuan permohonan r�usi yang 

Provmsi Sumatera diajubn oleh lPSI( diajukan oleh LPSK terhadap JPU untuk 

Utara trrhad.ap JPU untuk dapat lbpat dimuat dalam tuntutannya dalam 

dimuat dolam PaQI 7A avat (4) masih belum efektif 

tuntutannya. brena horus m�ati ....... yang 

panjang don menunggu putusan 

neneadilan. 

10. Lembap A&•• dopot dilaksanakan Posal 7A uu Perllndungan Saksi dan 

Perlindunpn Sailcsi plllman penpdilan yang Korban mengatur tenbng hok Korban 

clan ICol"mn Medan berisikan pemberian tindak pidana dalam memperoleh 

r-estltusi oleh pelaku maka restitusi. Oimana pengajuan permohonan 

seharusnya perlu adanya restitusi te<sebut dapat dilakukan 

kesepakatan te.-lebih sebelum atau setelah putusan pengadilan 

dahulu sebelum yang telah memperoleh kekuahn hukum 

diputuskan oleh tetap melalui LPSK. Oalam 

penpdilan antara pelaku pelaksanaannva, pemberian restitusi 

clan korban terbit daLim masih ml!flimbulkan kendala karena 

hol pemberian gainti keticbbniiUilll dan ketidakmampuan 

kerugian t,nebut agar pelaku untuk mernberikan ganti kerugian 

restitusi ...-.ebut dopot kepada korban atau keluarganya. Hai 

terlaksana sesuai deng:an tersebut yang ml!flyebabkan seringkah 

kemampuan dari pelaku. putusan pengadilan yang memuat 

pemberlan restitusi tidak dilaksanakan 

oleh """'ku. 
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label 26. 

Keterwakilan Lembaga Perllnclungan 5aksl dan KoriJan di DHrah 
(Pasal 11 ayat (3)) 

NO -ICU 
MA5UIIAII ICEnllANGAN 

IIEPENTINGAN 

1. Lembap Kebutuhan LPSK di da�h. Acbnya LPSK dl daeRh sebl.gai perwakUan 

Perlindunpn Sabi untuk mendekatkan layanan dan 

clan Karban mempermu� lay a run kepada 

masyarakat. Kebutuhan LPSK di daerah di 

perlukan dikarenakan berbagai 

permaulahan hukum juga terseber di 

seluruh wilayah Indonesia. Saat ini sudah 

ada di Medan van& meWputi Sumat�a 

8arat, �u dan Aceh, serta di Jogja yang 
meliputi iuca daerah Jawa Tenc;ah yang 

memiliki tingkat kasus pldana yang cukup 

tinggi. S,aat inJ sudah ada pemberlan aset 

baru di Bilngka 8elitung, Ball, Nusa 
Tencgara Timur dan Semarang sehinua 

perwakllan LPSK di daerah akan semakln 
bertambah. 

2. Di .. ktam Tlnclok Oipertukan perwakilan Pasal 11 uu Perlinduncan Saksi dan 

Picbn1 Umum LPSK di daerah, mengingat Korban menyebutkan bahwa LPSK dapat 

Badl.n Reseru saksi dan korban tetkait mempunyai perwakilan di daerah. Namun, 
Kriminal K.patisian tindak pidana khususnya ket�akilan LPSK di daer,th masih san1at 

Republik lndcn,eslo bndal< pk!ana INnlm. Hal tersebut van1 menyebabkan 

perdapngan orang masth Pfflindungan saksi dan korban belum 
maritlc terjadi di daenh. daoat ddaksanakan secera optimal. 

3. BiroKuaJm Meskipun LPSK .... i .. . Dal am beberapa kasus, prosedur 

Kejakuan Acun1 hanya ad• di lbu l(ota, permohonan perlindungan saksi 

untuk semen tan funcsi dan/atau korban tet1'ait tindak lan)ut 
LPSK di daerah dapat pemberian perlindungan masih 

dilakubn melalui dinisakan lama khuwsnya di daerah 

kordina5' denpn APH atau Indonesia Timur karena keberadaan 

unit tertentu yang � di LPSI< hanya ada di lbu Kot.I. 

pernerk'ltah daerah. . Dalam hal indelr perkara termasuk 

Sehinga fun pl urgensi p«nbentukan LPSK. Oimana 
�rlindungan saksl dan •••• inl belum semua daerah 
korban tetap berjalan membentuk LPSK, namun banyak 
...... 

-· 
te.rjadi bws-kasus van& 

ketiadaan LPSK. mcmbutuhkan peranan LPSK sehingga 
perk.I dibffltuk LPSK di daerah dengan 

mempert;mbangkan index penan1an 

perbra daerah man.i \lilhl memilikl 

prioritas perlindungan saks, dan/atau 
korban. 
Oenaan sulltnya akses LPSK teruuma 
di daerah Indonesia Timur 
menyebabkan petaksanaan asas dan 

tu ju.an uu Perlinduncan Saksi dan 
Korban ffleniilldi rert\arnbiilt. 

4. Baden NasJonal LPSK mempunyal wMayah Dalam praktik kerjasama antara LPSK 

Penangulanpn kerja ;-ang mc:nbcribn dengan inst.ans! terk.alt {APHJ di dacreh 
Terork ... 

-- ... h"-• ke belum optimal. Hal inl dimunekinkan 
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541 

NO -ANGIW MA5!IIWII UlUAHGAN 

- kabupate,,/\,> ... beturn Mfany.11 ketersediaan LPSI( di S@l:iap 

seharusnya hol tersebut daerah sehingga sulit untuk berkoordinasi 
dapat dimanfaatk•n untuk 
rnernlitJb kantor wilayah 
untuk mempermudah 
pr<><e< 

-·- pertindunc•n .. ksi clan 

korNn. 

5 Larnb.p a.nblan 
Sosia- keberadaan Masy«alcat harus diberikan sosialiYsi 

HI.Ileum .labftl LPSIC dan kewrenainganny., prrihol koberadaan LPSIC don 
ke masyarakat. diperlukanny• kantor LPSK d; daerah, 

-· 
LPSI( harus menjalankan proses 

pencadu.an din J)ffllambifan lc.eputusan 
_,.,.,......_ 

s DilfttontJendenl ...... LPSIC membub kantOI' Perwaktl.an lPSK di <berah cukup berada 

Badin Pendlan perwalc:bn LPSK di s.ernua di 

- 
yang diperlukan. Jika LP5K 

Umum Mahkafflilh kabupaten dan kola membub kantor LP5K di semua 
,..,. .. sebaiknya LP5K mrnjadi bbupatffl cbin kota di seluruh Indonesia, 

bagian dibaw.ih maka lembasa ini �knya bukanlah 
Kementerian Hukum dan suatu semacam lembaga dalam bentuk 

HAM. komisiorwr, baikny., menjadi bagian 

dibntah Kementerian Hukum dan HAM 
LPSI( mempunyai jejaring di daerah maka 

SfflMUSIIVa d..,n l'l'lduukan koordinasi 

seca ... makslmal dabm menJillankan 
kewenangannya atau dapat bekerja sama 

�n Kanwil K�kumham. 

1, Keioaaan"-" DihaBpl<an � Kmer.ldaan LPSK yang masth terpusat di 

Teblnc Tlnat dapat terleblh dahulu Jakarta, dalam prakteknya menyulitkan 

........... - - 
pembenan perlindunpn ke daerah, 

LPSIC di 

- 
hingp brena memperpanjang proses pemberlan 

tingkat kabupaten/kota, perlindungan, dan hak korban Sulit untuk 
agar memudahltan tttpenuhi. Sementara LPSt< harus 

jangkauan ............. mempem1ucbh ...... kepada saksi 
yang ...i.,g menjalani �upun korban, dan perlindungan 

- 
hukum p;c1...., daru,..t t..ru, diberibn bnpa dibatasl 

un,no , .... 11 ayat Ill prosedur hukurn_ , ... , 30 .... (1) uu 

UU Perlindungan Saksi dan Perltndungan Saksi dan Karban terkait 

Korban mencatur bahw.1 proses Mlministrasi masih berada di lbu 

"�mbaga Perlindungon Kata, s.ehingga mrf11hambat, khususnya 

Saks! Dan 
K- 

dalam proses penandatanganan 
mempun,ai �f'Mlkilan tJ; pemyataan kesediilan menglkuti syarat 
_.,, 

- ·- 
dan kec:entua.n perlindungan S.ksi dan 

tll'fX',Juo-ll. - laflNn 

• 
Lambop-n Perwakliln lPSIC di daerah 5ebail<nya pe.-Jlan LPSK di daerah 

Hukl.lm,._.n �era dlaksanakan. ...... dilalwinab.n, melih.at banyak 
terjadi penvcl�enpn kewenangan 

jobabn pubik .... plhak yang 

bettcepen'""£an .......... soksl a tau 

korban. SOM dalam LPSK harus mumpunl 

9 K,,j,lm�n ,....,. - I.PSI( ...... .....,. P� LPSIC daerah y.ng dlatur dal.lim 

a.,.lta dibentuk di lbu Ko .. Pasal 11 avat f3) dan Pasal 30 ayat (ll UU 

lajianmEwlllasiPa ••• , I I  uni! N111Unt 1Na1nor1J�--f!ntMl�Sibidanrtorban 
S t  plN111111ahDiuolh.--�Nornor31Tahun2014 ... 
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NO P£MANGKU 

KEPENTINGAN 

MASUKAN KETEIIANGAN 

10. Kepollslan Daerah 

Provinsi Kepulauan 

BancbBelitunc 

berkoordinasi 
LSPK pusat. 

perlu 

pertimbangan 

dibentuk. 

dengan 

menjadi 

untuk 

Pertindungan Saksi dan Karban terkait 

dengan proses administrasi masih berada 
di lbu Kata, sehingga pembentukan LPSK 

di daerah perlu dipertimbangkan. 

Perwakilan LPSK sebaiknya dlbentuk di !bu 

Kata provinsi karena saat ini sangat tidak 
efisien bila APH yang berada di luar Pulau 

Jawa harus berkoordinasi dengan LSPK 

pusat dalam setiap pengajuan 

per1indungan saksVkorban. 

memang perlu menjadi pertimbangan, 

sebab pemahaman terkait LPSK di 
Kepolisian Daerah Provinsi Babel masih 
kurang. Tidak adanya kantor atau petugas 

LPSK yang menetap di Bangka Belitung 
mengakibatkan belum dirasakannya 
manta.at dari LPSK secara langsung. 
Koordinasi antara APH dengan LPSK juga 
belum terbentuk karena belum adanya 
perwakilan LPSK di wilayah Bangka 

Belitung. Selain itu, terkait dengan Pasal 
l2A ayat (1) huruf h UU Perlindungan 
Saks, dan Karban yang mengatur 
mengenai kewenangan LPSK dalam 
memberikan pengamanan dan 

pengawalan terhadap saksi dan/atau 
korban selama ini masih dilaksanakan oleh 
pihak kepolisian, karena belum adanya 
LPSK perwakilan di daerah Bangka 

Belltung. Namun dalam hal ini, pihak 
kepolisian masih memerlukan perwakilan 
LPSK di daerah untuk melakukan 
pengawasan secara melekat kepada saksi 

dan/atau korban. 

Perwakilan LSPK di daerah Teri:.ait adanya perwakilan LPSK di daerah 

provinsi karena saat ini 

sangat tidak efisien bila 
APH yang berada di luar 
Pulau Jawa harus 

11. 

12. 

Penpdilan Negeti 

Pana:klllpinane 

Akademisi Falwltris 

Hulwm Universitas 

l.ampun1 

Kewenangan LPSK 
Perwakilan di daerah. 

Diperlukan kantor 

perwakilan LPSK di setiap 
daerah, khususnya 

daerah-daerah yang sultt 
dljangkau dari Jakarta, 
karena akan lebih mudah 

diakses dengan adanya 
kantor perwakilan di 
daerah. Dengan adanya 
kantor perwakilan di 

daerah Juga fokus kerja 

akan lebih maksimal. 
Apabila mengandalkan 
pemerintah daerah. 

Hadlmya LPSK Perwakilan perlu diberikan 
kewenangan sebagaimana LPSK Pusat 
terutama kewenangan yang dlajukan oleh 
penuntut umum dalam eerstdaneen. 

Selama LPSK yang turun langsung hmgga 
pelosok untuk memantau atau bahkan 
menjemput plhak yang harus diberikan 
perlindungan. Sedangkan SOM juga perlu 

ditambah, karena seringkali pimpinan 
LPSK sendiri turun langsung hingga ke 

pelosok. 

Kendala yang dialami oleh LPSt< selama ini 
adalah akses untuk menjangkau atau 
dijangkau oleh pihak yang ingin mendapat 
per1indungan. Jadi LPSK di daerah-daerah 

rnerupakan kebutuhan yang harus 
dilakukan, setidaknya di tingkat provinsi, 

ag.ir dapat lebih mudah diian.:kau. 

Kajian dan Evaluasi Pemantouan Pelallsanaan Undang-Ondanc Nomor 13 Tohun 2006 tentanc Perlindunpn Saksi d•n Karban 
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NO PEMMGKU MASUKAN KETERANGAN 

KEPENTINGAN 

seringkali tidak ada atau 

kurang perhatian terhadap 

upaya perlindungan untuk 

saksi dan korban di 

dacrah. 

Kantor perwakilan LPSK di 

dllOBh perlu 

mempe<hatibn kuantitas 

dan lwalltas yang 

memadai dari sumbe< 

dava manusia. 

13. Kepolisian Dllerah Seobaiknva frasa "sesuet Keberadaan LPSK di daerah dcngan 

Prvvinsi t.ampuna dengan keperluan· memperhatilcan kemampuan anggaran 

dihapus Jlka ing91 negara. 

menguatkan LPSIC. Salah satu upaya agilr LPSK dapat lcbih 

dilca,al masyarakat adalah membuat 

perwakilan LPSIC di tlap wilayah, minimal 

di provinsi dan secara bertahap bisa 

berkembang ke tindat kabupaten/kota. 

14. Lembap Keterbatasan jumlah SOM SOM di LPSK terbatas jumlahnya. Saat ini 

Pertindunpn Salrst LPSK. hanya ten:lapat 4 (empat) orang staf yang 

cbn Korban Medan dttugaskan di kantor perwakilan LPSK di 

Provinsi Sumatu.1 Utara. Pengisian staf di 

Jcantor perwakilan t� baru dimulai 

pad a bu Ian Februari 2021. Sehingga 

selama lni meskipun tel ah ada kantor 

p•n .. uan LPSK di Provinsi Sumatera 

Utara l:etap saja penetaehen permohonan 

sampai dengan keputusan permohonan 
J)ffiindungan diterima atau tidak masih 

dilokukan di pusat dan tidak ada 

pendelegasian ke kantor perwakilan. 

Kantor perwakilan LPSK di Provinsi 
Sumatera Utara se:jauh ini hanya sebatas 

melakukan kewenangan dalam hal 

penjangkauan korban sec.ara langsung 

(fisikl. 

15. Kepolisian DHnih Perlu dibentuknya kantor LPSK yang hanya terdapat di lbu Kota DKI 

Provinsi Sumaten perwaldlan LPSK di seluruh Jakarta ...... keterwakilan LPSK yang 

Ubra wilayah di Indonesia hanya terdapat di 2 (dual wilayah di 

hingga ke kabupaten/lrota Indonesia masih belum efektif, mengingat 

guna mempennudah di sefuruh wilayah Indonesia masih banyak 

...... masyarakat untuk masyara«at yang belum terlindungi 

mendap;,tlcan sebagai saksi dan/atau korban. 

J)ffiindungan saksi dan 

korban. 

16. Lembap Diharapkan Kantor Pasal 11 ayat (3) UU UU Pertindungan 

PerHndunpn Sabi Perwal<ilan LPSIC pertu Saksi dan Korban, menyebutkan bahwa 

don KoTban segen dibentuk di keberadaan LPSK Perwakilan hanya bagl 

Penahubu .. berbagai daerah. daerah yang membutuhkan saja. 

Kepulauan Bancb Dampalcnya menyebabkan masyarakat 
Belituna: onggan unblk melakukan pengaduan 

karena iauhnva jarak tempuh. 

Kajian dan Evaluui Pemanl>uan - Undanc-lJadonl Hamor 13 Tahun 2006 li!fttlng Pertlndunpn Saksi din Karban 
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NO PEMANGKU 

KEPENTINGAN 

LPSK Kepulauan Sabel mulai dlbentuk 

pada tahun 2020 dengan status Kantor 

Penghubuns karena terkendala 
persyaratan dan 

Pemberdayaan Aparatur 

Reormasi Birokrasi 

terbit adanva aset 

Kementenan 

Negara dan 

(Kemenpan-RBJ 

untuk dapat 

17. 

18. 

Lembap Advobsi 

Perempuan Damar 

Lampun1 

Penpdilan Nqeri 

Subdana 

Karban Udak mend�t 

pendampingan yang layak 

karena keterbatasan 

rumahaman. 

Belum ada rumah aman di 

Kabupaiten lampung 

Timur. 

mendirikan LPSK Perwakilan. Saat ini 

Pemerintlh Provinsi Kepulauan Bangka 

B�ltung {Pemprov Babel) telah 

menyediakan tempat untuk dijadikan 

kantor LPSK, dan saat im sedang tahap 
hibah Pemprov Babel dengan LPSK 

Diha..-apkan pada tahun 2021, LPSK Babel 
dapat diwhk.an menjadi LPSK Perwakilan 
Babel yang memiliki berbagai kewenangan 

sesuai peraturan perundang-undangan. 

Selain itu, Pasal 12 UU Perlindungan Saksi 

dan Korban, dalam melaksanakan tugas 

dan kewenangan LPSK masih terkendala 

dengan kurangnya jumlah SOM, sehingga 
pelaksanaan tugas kewenangan LPSK 

mo1sih belum optimal. 

l(�daan LPSK di daerah akan lebih 

ba1kjika LPSI( berada di luar pemerintahan 

untuk menjaga independesinya, karena 

jika tergabung dalam pemenntahan dan 

berada dal.1m struktur organisasi akan 

menjadi hambatan tersendiri bagi LPSK 

dalam menjalankan kewenangannya 

Keterbatasan rumah aman di daerah 
khususnya di Provinsi Lampung, sehinga 

menyebabkan terjadinya kasus korban 

tidak mendapatkan pendampingan secara 

layak. 01 provinsi lampung rumah aman 

b.lru dimiliki oleh dinas sosial dan UPTO 
provinsi, namun karena ada keterbatasan 

angg:aran maka tidak dlmlllki oleh semua 

kabuoaten. 

lmpl�entasi UU Perlindungan Saksi dan 

Karban belum berjalan dengan optimal di 
Kabupaten lampung Timur, dimana 

terdapat kasus pelecehan anal< oleh 
petugas P2TP2, dalam kasus tersebut LPSK 

baru melakukan pendampingan di 

penengahan kasus. Acces to justice bagi 
salt.si dan korban belum secara makslmal 
tertaks.ana dikarenakan penanganan 

perkara pidana masih berpusat pada hak 
hak terdakwa sedangkan hak-hak saksi 
dan korban belum diperhatikan secara 

serius. Kondlsi tersebut juaa di nereareh 
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NO PBIANGICU MASUIWI 

- ICEPENT1ll6AN 

denpn belum adanya rumah aman di 

Kabupaten Lampun1 Timur. 
keber11d.Nn LPSI( yo1ng belum menyeluruh 

ada di setiap provinsi dan kabupaten/kota 

menjadl kendala tersendiri dan hal 

terwbut juga menpkibatkan masyarakat 

belum mengetahui keb«adaan dan fungsi 

dari LPSK tersebut. 

19 Kejoluan� Olperlubn rumah ....... Perk.I ada rumah aman dan ketersediaan 

l.ampunt: Timur don ket�iaan SOM SOM s.iim�i ketingbt kabupaten dan 

guna menjamin hak-hak kota yang menan1ani pelaksanaan rumah 

saksi d;in korban aman tersebut guna dapat menjamin hak- 

hak Qksi dan korban yang saat ini masih 

befum berjalan optimal karena 
keterbatasan rumah aman dan SOM. 

20. Abdornlsifalal- ICebub.ihan 

- 
.... Bahwa penaenk suab.l lembaga berasal 

HulalmUniwristu lruantitas SOM lPSK. dari adanya SOM yang memadai dan 

a......,Belitunc Nril:ualitas. Lahimy;11 LPSK dengan 

diundangkannya UU Perlindungan Saksi 

dan Karban, memerlukan SOM yang 

beork.UillibS. vane dapat dipenuhi dengan 

ASN kementerian atau lembaga yang 

sesuai peraturan perundan,e:an berlaku. 

label 27. 

Data Pemberian Perltndungan Dari Lembap Perllndungan Salrsl dan Karban di 

Provins! Sumatera Utara 

(Pasal 12 dan Pasal 12AJ 

NO PEMMGKU MASUKAN 

- KEPENTIN6AN 
1. lembap l)ar., pemberian Pada ska la nasional, p«mohonan 

Perlindunpn S.bi perOndungan kepada sakst pertindungan yang berasal dari Provinsi 
dan Korb.in Mecan don korben di Provinsi SIMllater-.i Utara se�ma 5 (lima) tahun 

Sumatera Utlra. terakhir berjumlah 617 pennohonan dan 

menduduki perlngkat keempat setelah 

Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jilwa Barat, 

don Provinsi OKI Jakarta. Berdasarkan 

Laporan Tahunan LPSK Tahun 2020, 

dperoleh data bahwa jumlah Terlindung 

yan1 masuk dalam program perlindungan 

oloh LPSK berJumlah 158 Terlindung. 
Banyaknya permohonan perlindungan 
png �sal dari Provfnsi Sumatera Utara 

tenebut menjadl salah satu alasan 
pertimbilngan dibentuknya kantor 
perwakilan LPSK di M�an. Ditinjau dari 

aspelc kewiilayahan, dalam kurun waktu 3 

ltle•I tahun tenikhir LPSK telah 

membffikan jangkauan pelayanan 
perlmunpn ke 23 (dua puluh tiga} 
bbu.Jyten/kota dari 33 (ti.Jta puluh tiga} 

Kajlan dan Evalua� Pe- Pelabonaan Unda.,.Undanl -13 T...., 211116 _..,. Perllndwtpn Salcsi dan !Corban 
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kabupaten/kota yang ada di Provinsi 
S.umatera Utara. 

Di ProvinSI Sumatera Utara, kasus-kasus 
yang ditangani oleh LPSK, di antaranya: 
a. kasus korupsi, dimana saat lnl LPSK 

memberibn pertindungan pada 4 

(empat} perkara korupsl yang terdiri 

dari 9 jsembilan) orang Terlindung; 

b. kasus TPPO, dimana saat ini LPSK 
memberikan perlindungdn kepada 10 
(sepuluh) orangTertindung; 

c. kasus kekerasan seksual, dlmana saat 
lnl LPSK memberikan perllndungan 
kepada 90 {sembilan puluh) orang 

Terlindung; 
d. kasus terorisme, kasus lni cukup tinggi 

kerene pada Tahun 2020 terdapat 

kasus bom Sibolga dimana terdapat 
157 Karban; dan 

e. kasus kejahatan 

tubuh/nyawa/kekerasan 

terhadap 
fisik yang 

masuk dalam kategori tindak pidana 
lain, dimana p,ada Tahun 2020 
terdapat 8 (dclapan) Karban 
penganrayaan berat yang 

mendapatkan perlindungan dan 16 

(enam belas) Karban kekerasan 
lainnya termasuk Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga IKDRT). 

label 28. 

Anggaran Lembaga Perllndungan Saksl dan Karban 

NO PEMANGIIU MASUKAN KmRANGAN 

ICEPENTINGAN 

1. Abdemisi Falwltas Kewenangan LPSK telah Keseluruhan perlindungan baik saksi dan 

Hukum Universttas diperluas sebagaimana korban memhutuhkan anggaran yang 

Pembancunan diatur dalam uu memadai. Apabila melihat kinerja LPSK 

Jabirta Perlindungan Soksi don dimana kewenangannya mencakup 
Korban sehlngga anggaran banyak hol don telah diperluas 

dalam rangka memberikan sebagaimana diatur dalam uu 

perlindungan bagi saksi Perlindungan Saksi don Karban maka 
don korl>an horus seharusnya anggar-an dalam rangka 

diutamakan. memberikan perlindungan bagl saksi dan 
korban harus diutamalcan. Hal ini juga 

didasarkan pada tujuan perlindungan saksi 

dan karban yakni memberikan ras.a aman 

kepada saksi dan/atau korban dalam 

memberikan keterangan pad a setiap 
proses peradilan pidana. 

2. lembap Anggaran LPSk t.et'batas Pengangaran LPSK memerlukan 
Perlindunpn Sllkst sehingga pertu didukoog dukungan dari berbagai pihak terkait, 

dan Korbiin APBD dengan mata karena anggaran LPSK terbatas 
anggaran sementara kasus pidana dapat terjadi 

penvefenaoaraan setiap saat. sehinMa hol ini akan 
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NO PEMMGKU MASIDN 

- KEPENTINGAN 
perlindunpn saksi dan rnenghambat kinerja LPSK dalam 

korban. memberikiin liilyatliln kepada korban. 

Pengangaran untuk perlindungan saksi 

dan korban perlu juga di dukung oleh 

APBD dengan mata anggaran 

penyetenggaraan per1indungan s.1kst diiiln 

l<ortian. 

3. ......... Masih ada iftUapan dari lelum adanya perhatian dari pemerintah 

.............. s.lsi penN:i int.h dfff'MI bahwa daerah khU5UShya dalam hai �anganan 

cbn Korban Medan penanga� Korb.In Karban. s.bab, selama ini masih ada 
merupakan ranah hukum anqapan dart pemerintah daerah bahwa 
�hingga bukan peonane;anan Karban merupakan ranah 
rnerupabn urusan hukum sehingga bukan merupakan urusan 

pemerintahan yang di pemerintahan yang di desentrahsesi 
desentralisasi. Padahal, se�rusnya penilnganan Karban 

khususnp dalam hal Pffl'!Ulihan Korban 
pertu mendapatkan perhatian dari 

pemerlntah daerah dalam rangka 

Unggung jawab pemerintah daerah dalam 

melind�i Wil ... anva. 

Tabel29. 

Keberadaan Lernbaga Perlindunpn Saksi dan Karban di Tengah Masyarakat 

NO PEMANGKU MASUICAN KEmlANGAN 

KEPENTIIIGAN 
1. Dln,lotomr-k LPSK s.harusnya lebih Madi minirmya pengmhuan masyarakat 

Picbna Umum aktif diiilam melakukan tentanc keberadaan LPSK termasuk tugas 
Badlin Reserse sosialisasi t.fkalt tug .. dan lungsi dari LPSK. H•I ini yang 
Kriminal Kepolisian dan fungsinya. kemudiln mfflyebabkan maslh banyaknya 
Republik lndonesl• masyarakat yang belum memperoleh 

lavanan perlindungan. 
2. Lem bop Masill bonyak mosyarakat Terbit denpn keberadun LPSK, masih 

Perlindunpn S.ksi yang bdum mengetah111 banyak rnasyarak.lt yang belum 
UnKorlMn _,,,. luas k- mengetahui keberadaan LPSK termasuk 

LPSK. tups dan fungsi LPSK. Hal tersebut yang 
menyebabkan maslh banyaknya 
masyarakat yang belum memperoleh 
akses dalam hal lavanan perlindungan. 

3. Biro Hukum Mosili bonyak mosyarakat Mosili bonyak masyarakat belum 
Kejaksaan Acunc belum mengetahui tups rnencetahui tugas dan keberadaan LPSK, 

dan-..i..nLPSK. bohbn lebih sering ditemukan dalam 
pnktiknya masyarakat melapor kepada 
kepoll5'an lalu baru difasllltasl ke LPSK. 

4. Komisi Sosialisasi kepada Tffll:alt penolakan perlindungan oleh 
Pemberantaun masyarakat untuk masyarakat diperlukan sosialisasi yang 
Korupsi ...._ 

dilindunc;i oleh intensif acar terbangun kepe,rcayaan dari 
LPSK. masyarabt untuk benedia dilindungi oleh 

LPSK. 

5. lembap Bantuan Sosialsasi keberadaan Ma�bt harus diberikan sosialisasi 
Hukum Jakarta LPSK ke masyarakat. perihal keberadaan LPSK dan diperlukan 

kantor LPSK di daerah, serta LPSK harus 

men;alankan proses pengaduan dan 
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NO PEMANGKU MASUKAN KETERANGAN 

KEPENTINGAN 

penPambilan keputusan secara eeeat. 

6. Penpdilan Nea;eri Ketidaktahuan APH Kurangnva pemahaman APH khususnya 
Panekal Pinanc dan/atau Saksi dan korban Palisi dan Penuntut Umum mengenai 

di Propinsi Bangka peraturan perundang-undangan tentang 

Belitung terhadap perlindungan saksi dan korban untuk 
keberadaan LPSK, melindungi hak-hak saksi dan korban, 
menghambatan APH karena permohonan perlindungan saksi 

dan/atau Saksi dan Korban dan korban seharusnya sudah diajukan 

untuk mengaiukan kotika di ta hap penyidikan dan 

pertindungan ke LPSK. penuntutan bukan dipersidangan. 

Oisamplng itu ketldaktahuan tentang 

keberadaan Lembaga LPSK di Propinsi 

Bangka Belitung, mempersullt APH 

dan/atau Saksi dan korban untuk 

rnengajukan perlindungan ke lembaga 

dimaksud. 

7. Kepolisian Dllenh LPSK perlu melakukan Pada saat ini masih banyak masyarakat di 

Provinsi SUmatera sosialisasi kepada Provins! Sumatera Utara yang belum 

Ubra masyarakat dan para APH mengetahui keberadaan kantor 

baik dengan menggunakan perwakHan LPSK di Medan. Sedangkan 

media sosial maupun APH juga betum tersosialisasl terkait tugas 

melalu1 tatap muka. dan kewenangan LPSK dalam menangani 

suatu perkara. Sehlngga LPSK perlu 

melakukan sosialisasi kepada masyarakat 

dan para APH baik dengan menggunakan 

media sosial mauoun melalui tatao muka. 

8. lembap B�um semua APH Bclum semua APH memahami ketentuan 

Perlinduncan Saksl memahami ketentuan hak-hak Saksi dan Karban sebagaimana 

din Karban Mediln hak-hak Saksl dan Karban diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan 

sebagaimana dlatur dalam Korban. Misalnya, pendamplngan oleh 

UU Perlindungan Saksi dan LPSK melaksenaken kepada Saksi dan/atau 

Karban. Korb an selama proses pemerlksaan di 

tahap penyidikan maupun selama proses 

persidangan, sementara seringkali Saksl 

dan/atau Karban mendapatkan perlakuan 

yang lrurang baik dari APH. Hal ini 

disebabkan oleh kurangnya pemahaman 

dari APH terkait kewenangan yang dimiliki 

oleh LPSK. 

9. lembap Bantuan Seharusnya penegak Sejatinya penegak hokum yang berkaitan 

Hokum Medan hokum memberikan dengan tindak pidana memang mengacu 

pertindungan saksi dan kepada KUHAP, dan seharusnya penegak 

korban sebagaimana hokum memperhatikan perlindungan 

di.atur dalam KUHAP dan saksi dan korban sebagaimana dijelaskan 

peraturan perundang- peraturan perundang-undangan lainnya. 

undangan lainnya. Namun yang sering terjadi dilapangan 

ban yak terjadi penyimpangan sehingga 

hak saksi atau korban terabaikan. 

10. Penpdilan Neseri Hokum acara di KUHAP merupakan pegangan bagi hakim 

Pa111kill Pina .. persldangan mendasarkan untuk beracara di persidangan dalam 

pad a KUH AP sepanjang perbra pidana, sepanjang tidak 

tidak diatur secara khusus ditentukan dengan tegas bahwa hokum 

berdasarl<an peraturan acara i;,ersidangan mendasarkan oada 

Kaflan dan Evaluasi Pemantouan Pela ...... n Unda111-Unclang Nomor 13 Tohun J006 tenta111 Pertindunpn Saksi dan Karban 
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NO 

- 
MASUIIM 

- KEPENTINGAN 

perunding-undangan. perabJran perundang-undangan mcngatur 

oecara khusus. Sehingga hakim tetap 
�aunakiln KUHAP dalam menegakkan 
hukum mal:ffll, jika tidak diterapkan maka 

Hakim dikat�orikan sebagai hakim yang 

unprofnsional conduct. 

Kurangnyil pemahaman APH khususnya 
Polis; dan Penuntut Um um mengenai 

peraturain �ndang-t.1ndangan tentang 

perlindunpn saksi dan korban untuk 
melndungi hak-hak saksi dan korban, 

kariena pennohonan pfflindungan saksi 

diln korban seharusnya sudah diajukan 

ketika di ta hap �yidikan dan 
penuntutan bukan dipcrsidangan. 

Disamping itu kdidak tahuan ten tang 
keberadaan Lembaga LPSK di Propinsi 
Bangka Betltung, mempersulit APH 

dan/atau Saksi dan korban untuk 
mengajukan perlindungan ke Lembaga 
dimaksud. 

11. Kejalcuen N ... ri Belum ad3 koonlinasi varc Kesulitan •kses ke LPSK menimbulkan 
Bancb efektif antara LPSK dengan keengganan bagi APH untuk berkoordinasi 

APH. brena dirasa tidak efektif dan efisien, 
sdllngga penerapan ketentuan yang 
digunakan hanya merujuk kepada KUHAP. 
Akibatnya APH menggunakan prdoman 
masing-miitSing t�lt pelaksanaan 
restoratit,e justice (vlde Peraturan 
�ilksun Nomor 15 Tahun 2020 tentang 
Pen&f,enban Peoontutan Berdasarbn 
Keadilan RestoraUf dan Peraturan Kepala 
kepolisian Negara Republik Indonesia 
Nom<N' 6 Tahun 2019 tenbng Penyidikan 
Tll1dak Pidana). 

12. Lem bop Sebalknyo APH tldak Mengacu pad• Pa Sill 37-43 uu 

............. s..., hanyo lukus pada KUHAP Pedindungan 5.iksi diin Korban, sebaiknya 
don!Corbon namun juga menerapkan APH tidal< hanya fokus pada KUH AP 
Penchubu .... bel UU Per1indunpn Saksi diln nilmun juga menerapkan UU Perlindungan 

Korban dalam Saksi dan Korban dalam memberikan 
memberikan perlindungan perlindungan saksi dan korban. Selaln itu 
s.ikst dan kOl'mn. meUbatbn LPSK dalam setiap kegiatan 

yang berii:.iibn dengan 5aksi dan korban. 
13. Kepolislon DNrah Perlu soslilliYsi uu Ketentuan pidanil yang dg>tur dalam Bab 

Pnwinsillabel Perfindungan Saksi dan V (PH.al 37 sampai dengan Pasal 43) UU 
Karban kepada APH. Perftndungan Saksi dan Korban adalah 

ma5'h relevan. Namun, penerapannya 
belum terlilksilna dengan baik atau tidak 
banyaik ditenpkan terutama oleh penyidik 
brena ketidaktahuan pihak APH terkait 
ketentuan picbnil dalam UU Per1indungan 
Saksi diln Karban. 

14. Penpdllan N ... rf LPSK kurang dlkenal oleh KUHP memang tidak menaatur terkait 

Kajian dan Enluasi-l'el•_ Undaac-lJndanl _ 13 _ 211116....,... Pertindunpn Sabi clan Korbar, 
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NO 

- 
M�W 

- KEPENTINGAN 

Sukadano masyarakat dan APH perlindungan saksi clan korban, sehingga 

sehingga LPSK harus APH hanya berfokus kepada hak-hak 

mdakukan sos6alisasi k• terdakwa. 

daerah-daerah don Kurang dikenalnya LPSk oleh masyarakat 

memiliki program kerja dan APH menjadl kendala ter.;endlri, oleh 

yang nvata. kilrena itu LPSK harus melakukan 

sosialisasi ke daerah--daerah dan memiliki 
program k.ri:::1 yano nvata. 

lS. Kepoli5ian Daerah Pertu adanya sosialisa5i l(�ngan saksi 5magai alat bukti yang 

Provinsi Lamp.1111 s«ara berkesinambungan sah merupabn elemen penting dalam 

dan bericelanjutan untuk proses peradllan pidana yang membantu 

mengubah paradigm a mencungkap kebenaran materiil, oleh 

yang selama inl ada pada karena ltu perlindungan terhadap saksi 

APH agar dapat dipahaml mcnjadi hal yang pentin&, mengingat saksi 

bahwa po<anon sdama ini seringkall mendapatkan 

saksi/korban jug:a penting intimicas& maupun tekanan dari beri:>agai 

dalam mengungkap pihak. Pembertan perlindungan inl untuk 

sebuah kebenaran dalam member"lkan Jaminan terhadap saksi 

suatu kasus. untuk mengungkap fakta sebenarnya 

tan pa adanya tekanan darl pihak 

-- 

�napun. 

16. Kejalcsaan Nqeri P8atihan bagi APH Pertu adanya pelatihan secara rubn dan 

Llmpunc Timur men1enai berkelanjutan bagi APH agar dapat 

penyelenggaraan mongorti don memahami 

pertindungan sobi don peny�enggaraan perlindungan saksi dan 

korban sehinga tidak korban sehingga tidak hanyil terpaku pada 

hanyil terpaku pado KUHAP. 

KUHAP. 

17. Akademlsl Foku- Sosiallsasi tentan1 Sosiallsasi tentang LPSK harus lebih 

Hukum Universitas keberadaan LPSK harus digenc.artcan kepada masyarakat, sena 

L.ampunc bokofja sama dongan LPSK harus bekerja soma dengan 

pemerintah daerah dan pemerlntah daerah don jug a aparat 

APH. pe,negak hukum di daerah agar lebih 

trrsostalisasi dengan baik. Pertu dipahami 

bahwa SEMA No 4 Tahun 2011 merupakan 

polongkap sifatnya, dan ketentuannya 

juga sudah diatur di daLlm UU 31 Tahun 
201,. 
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Tabel 30. 
Minimnya Pemahaman Karban dan/atau Keluai ganya, Masyarabt. dan APH T erkait 

denpn Restitusi 

(Pasal 7A) 

NO PEMANGIU MASUICAN 

- - 1. Direlctorat TIMllk Dipertukan peran aktif dari Pasal 7A uu Pttlindunpn Saks; dan 
Pidana Umum LPSK untuk melakukan Korban mengatur bahwa korban tindak 
Badin Reserse 505ialisas.i terkait dengan pidana berhak atas restitusi. Namun, 
Kriml1111l 1Cepolklan restttusi yang merupakan dalam pelaksanaannya maslh ditemukan 
Republik Indonesia hak dari korban tindak befflaPa kendala, diantaranya: 

pidan.a. a. korban atau keluarga korban belum 
men,:etahui adanya hak restttusi. 
Selain itu juga tidak semua 
masyarakat mengetahui tentang hak- 

hak nya sebagai korban atau saksi 
yang dapat mengajukan restitusi; dan 

b. APH belum paham betul mengenai 
mebnisme restitusi karena latar 
belakang aparat penegak hukum yang 

berbeda-beda sehingga tidak semua 
personil kf:l)Olisian mempelajari 
hukum dari tingle.at dasar sampai 
tinggi. APH selama inl cenderung 
mengabaikan mekan�e mengenai 

restttusi ini, seharusnya yang berperan 
alrtif adalah LPSk dalam menggerakan 
sosialisasi restitusi kepada 
masyarabL 

Tabel 31. 
Paradigma APH Terhadap Perlindungan Saksi dan Karban 

(Pasal 37 - Pasal 43) 

NO 

- 
MASUICAN 

- ICEPENTINGAN 
1. Abdemisi Fakultas Dalam RUU KUHAP perlu lldak dipungkiri bahwa cara pan dang 

Hulwm Universllas ada norma penghubung penegak hukum masih berpaku pada 
Pembllnaunan sebagai ket�itan ketrntuan hukum ac.ara dalam kUHAP. Hal 
Jeka ... dengan UU Perlindungan ini tidak terlepas darl filosofi hukum acara 

Saksl dan Korban yang pidana ltu adalah untuk membatasi 
mengatur ketontuan kewenangan aparat dalam menggunakan 
pert;ndungan b!rhadap kewenangannya dalam penanggulangan 
saksi dan korban. kejahatan. Sfflingga para APH sangat 

bcrhatHlati dan memperhatikan hukum 

acara yang berlaku didasarlcan dalam 
KUHAP. 

Pergeseran p;uadigma hukum pidana 
lndon.,.;a yang sudah tidak lagi 

menebnkan pada keadilan retributive 

(pembalasan) namun saat ini bergeser 
lel,;h kepada paradigma baru vakni 
korntlf. rehabilitatiJ. don restoratif. Baik 

Kajian dinmluasi_,... __ Unai·-·-u---....--nSaksi dinl(orbon 
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NO PEMANGltU 

KEPENTINGM 

Mahkamilh Agung, Kejaksaan Agung, 

Kepollsian, telah mendapkan aturan- 

aturan pdaksana/teknls terkait 

pelaksanaan penanganan perkara 

berdasarkan keadllan restoratif. 

Milhkamah Agung mengeluarkan 

Pedoman Penerapan Restorative Justice di 

Un1kungan Peradilan Umum dengan SK 

Dirjen Badan Peradilan Umum No 

1691/DJU/SK/PS.OO/U/2020, Peraturan 
Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 

ten tang Penghentian Penuntutan 

Bl!t'dasarbn KeadMan Restoratif, Surat 

Edaran Kapolri No 8 Tahun 2018 tentang 

Penerapan Keadllan Restoratif dalam 

Penyelesaian Perkara Pidana. RUU KUHP 

ju1a sudah lebih menekankan pada 

paradigma baru tersebut dan 

meninggalkan paradigma lama yang lebih 

menekankan pada retributive 

(pembalasan). Sehlngga pengesahan RUU 

KUHP clan RUU KUHAP, sebagai landasan 

hukum yang utama bagi APH dalam 
pelaksanaan penanganiln perkara pidana. 

Perubahan KUHAP akan mengubah 

paradigma dari APH yang menjadi 

pedoman bagi APH dalam mclakukan 

penegakan hukum sehingga dapat 

menjadi leblh progresif. Oleh karena itu 

perubahan KUHAP harus didorong dan 

disrlesaikan terlebih dahulu dibandingkan 

perubahan UU 13/2006 jo UU 31/2014 

karena banyak hal yang perlu dikuatkan 

melalui KUHAP. Dalam KUHAP pertu ada 
norma penghubung yang menyatakan 

keterk.altan dengan perlindungan 

terhadap saksi dan korban yang 

dilaksanakan berdasarkan UU 

Pertlndungan Saksi dan Korban. 
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BABIV 

KAIIAN DAN EVAI.UASI 

PEMANTAUAN PELAKSANAAN UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG 

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN SEBAGAIMANA TElAH DIUBAH 

DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 TAHUN 2014 

Negara Indonesia sebagai negara hukum menjunjung tinggi nilai·nilai HAM. HAM 

merupakan hak dasar yang secara kodrati melekat pada diri manusia bersifat universal dan 

langgeng oleh karenanya wajib dilindungi negara. Hak dasar tersebut telah diatur dalam 

BAB XA UUD NRI Tahun 1945 yang diantaranya adalah hak untuk perlindungan diri pribadi 
dan hak atas rasa aman. A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap 

negara hukum yang disebut dengan The llule of Law yaitu supremacy of law, equality 

before of law, dan due process of law.' Terkait dengan due process of law ini pada 

prinsipnya menjadi sasaran dari sistem peradilan pidana yaitu sebagai proses hukum yang 

adil dan tidak memihak untuk melindungi, menjamin dan menegakkan HAM. 

Berkaitan dengan proses pidana, kepentingan saksi dan korban menjadi orientasi 

penting dalam perkembangan sistem peradilan pidana saat ini sehingga tidak hanya 

berorientasi pada pelaku tindak pidana. Keberadaan Saksi dan Korban pada proses 

peradilan pidana sangat menentukan dalam mengungkapkan suatu tindak pidana, oleh 

sebab itu Sdksi dan Korban mendapat perlindungan pada semua tahap proses peradilan 

pidana. 

Apabila suatu peristiwa pidana terjadi, aturan hukum hanya fokus untuk menghukum 

pelaku kejahatan sehingga korban dan saksi dari kejahatan tersebut terabaikan. Dampak 

dari suatu kejahatan menimbulkan korban beserta kerugian, dimana kerugian yang timbul 

bisa diderita oleh korban secara pribadi, maupun oleh pihak lain secara tidak langsung.6 

Perkembangan keadilan dalam sitem peradilan pidana, sudah sepatutnya mulai mengarah 
kepada bentuk tanggungjawab negara untuk menjamin dan memastikan bahwa korban 

dan saksi mendapatkan keadilan yang sepatutnya. Selanjutnya untuk memberikan 

kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum, maka dilakukan kajian dan evaluasi terhadap 

materi muatan UU Perlindungan Saksi dan Korban yang berpotensi menghambat 

pelaksanaan tujuan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Kajian dan evaluasi dilakukan 

melalui beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, kelembagaan/struktur hukum, 
sarana dan prasarana, pendanaan, serta budaya hukum. Hasil kajian dan evaluasi terhadap 

UU Perlindungan Saksi dan Korban disajikan dalam analisis sub bab sebagai berikut: 

5 Mokhammad Najih, Palitik Hukum Pidana KOl!HpSi Ptrmbaharoan Hulcum Pidana Dalam Cita Negara Hukum, 

(Malang: Setara Press, 2014}, him .5. 

' J.E Sahetapy, Viktimologi Sebuah Bungo Rampai, (Jilk.arta: Pustaka Sinar H.apan, 1987}, hlm.36. 
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A. Substansi Hukum 

Ditinjau dari substansi hukum, kajian dan evaluasi UU Perlindungan Saksi dan 
Karban berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebapi berikut: 

1. Perluasan Deflnlsi Salcsi 

Pada awalnya definisi Saksi tercantum dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yang 
menyatakan bahwa "Sabi ada/ah orang yang dapat ,n.,mberikan keterangan guna 

ke�ntingan penyidikan, penuntutan, clan peradilan tentang suatu perkatt» pidana 

yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendirf'. Selanjutnya, pad a tahun 

2010 terdapat Putusan MK Nomor 65/PUU-Vlll/2010 yang memperluas makna 
Saksi, yaitu tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri 
sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana. Pada saat ini 
definisi Saksi dalam Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Saksi dan Karban belum 
mengikuti definisi saksi sebagaimana telah diputus dengan Putusan MK Nomor 
65/PUU-Vlll/2010, sebagaimana tabel 32 berikut: 

Tabel 32. 
Perbandingan Pasal 1 ancka 1 UU Perlindunpn Salcsl clan Karban dengan Putusan 

MK Nomor 65/PUU-Vlll/2010 

w 

-- --- ·Yllhftt" 
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 
65/PUU-\1111/2010 tm!h mem�rluas makna 

saksi. tidiik selilllu ia den1•r sendlrl, la llhat 
srndiri Un g Nmi sendiri sepM1j�ng 

ketennpn orang ltu berhubungan dengan 
tlmlak pidana. 

Paallonpal 
Saksl adaloh orang yang dapat m�an 

keterangan guno ke,-ntinoan pen�idilron, 
pniyidikan, ,-nuntutan, don �n di 
sidang pengadHan tentang suatu tindok pidana 
yang ia d•naar s•ndiri, ia llhat s•ndiri, dan/atau ia 
alami sendiri. • 

Berdasarkan putusan MK Nomor 65/PUU-Vlll/2010, pembatasan mengenai 
keterangan saksi dalam KUHAP berubah ketika MK melalui putusan Nomor 
65/PUU- Vlll/2010 memperluas makna saksi dalam KUHAP. Majelis Hakim MK 
berpendapat, yang pada pokoknya Saksi bukan terletak pada apakah dia melihat, 
mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada 
relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang diproses. 

Menurut Akademisi FH UPN Jakarta, dalam kanteks teori dan hukum 
pembuktian khususnya pidana, menurut Eddy O.S. Hiariej bahwa bukti harus 
relevan, dapat diterima (admissible), bukti tidak boleh didasarkan pada 
persangkaan yang tidak semestinya.7 S<!/ain dalam konteks teori, putusan MK 
Nomor 65/PUU-Vlll/2010, telah memberi penegasan bahwa meskipun Saksi, 
Pelaku, Pelapor, dan Ahli memberikan keterangan atas apa yang tidak ia dengar 
sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, masih sangat relevan, 
adapun frasa "sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak 
pidana" yang memberikan batasan. 

'H� Eddy 05 .• Teon dan Hulcum Prmbuttlan. (Jakarta: Ertanu,,, 20lll, him. ll. 
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KPK menyatakan bahwa, MK melalui Putusan Nomor 65/PUU-Vlll/2010 telah 

memberikan pemaknaan terhadap istilah saksi dalam KUHAP sehingga mencakup 

pula "orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, 

penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, 

ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri". Lebih lanjut, dalam pertimbangannya MK 

menjelaskan bahwa "arti penting saksi bukan tertetak pada apakah dia melihat, 

mendengar, atau mengalami sendiri suatu peristiwa pidana, melainkan pada 

relevansi kesaksiannya dengan perkara pidana yang sedang dlproses". Selain itu, 

LBH Medan berpendapat bahwa Putusan MK Nomor 65/ PUU-Vlll/2010 
memberikan interpretasi baru mengenai saksi dalam KUHAP, yang mengakui saksi 

testimonium de auditu, Majelis Hakim MK juga berpendapat bahwa dalam konteks 

membuktikan tindak pidana adalah benar-benar terjadi atau tidak terjadi. Lebih 

lanjut, LBH Medan menyatakan bahwa peran Saksi alibi (pelapor) menjadi penting, 

meskipun ia tidak mendengar sendiri, ia tidak melihat sendiri, dan ia tidak 

mengalami sendiri adanya perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh 

tersangka atau terdakwa. 

Selain itu, dalam perkara-perkara yang terdapat di Mahkamah Konstitusi 

juga dalam beberapa perkara, saksi yang memberikan keterangannya dalam 

sidang ada yang mengalami ancaman dan gangguan keamanan terhadap dirinya. 

Hai tersebut sebagaimana dikemukakan oleh LPSK yang pernah dimintakan untuk 

melindungi saksi terkait perkara di Mahkamah Konstitusi. Kemudian, untuk 

perkara-perkara perdata juga sering terjadi laporan ancaman terhadap saksi. Hal 

tersebut juga diungkapkan oleh LPSK dimana terdapat pengajuan perlindungan 

terhadap saksi pada suatu perkara perdata. Berdasarkan permasalahan ancaman 

terhadap saksi tersebut juga relevan menjadi sebuah permasalahan dalam 
perlindungan saksi dan korban. Oleh karena itu, perlu menjadi sebuah perhatian 

terhadap perluasan definisi saksi yang termasuk ruang lingkup perlindungan pada 

UU Perlindungan Saksi dan Karban perubahan. 

Mengacu pada permasalahan tersebut maka ketentuan Pasal 1 angka 1 UU 

Perlindungan Saksi dan Karban bertentangan dengan asas UU PPP dalam Pasal 5 
huruf f, yaitu asas kejclasan rumusa.n yang akan dijelaskan sebagaimana tabel 33 

berikut: 

Tabel 33. 

Asas kejelasan rumusan dengan definisi saksi dalam Pasal 1 angka 1 UU 

Perllndungan Saksi dan Korban 

- - PJul 5 huruf f uu PPP Bahwa definisi Saksi Pasal 1 angk11 1 uu 

As•• KeJ-lasan Rumusan Perlindungan Saksl dan Korban, belum sesuai 

dencan rumusan dengan Putusan MK 65/ PUU- 
Vlll/2010 yang lahir sebelum UU Perllndungan 

S.1<51 clan Korban dim.in a dalam putusan 
tersebut Saksi tidak selalu ia dengar sendlrl, ia 

lihat sendlri dan la alami sendlri, sepanjang 

keteran,:an oran,: ttu berhubunaen den111:an 
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- -- lindak picbno. Selaln itu, poda prolrtiknya saksl 
yons dllndungl Jup untuk perbra Mahkamah 

Konslitusl clan ...... ,.-·· 

Berdasarkan uraian dalam Tabel 33, rumusan definisi Saksi Pasal 1 angka 1 
UU Pertindungan Saksi dan Korban belum sesuai dengan asas kejelasan rumusan 
sebagaimana amanat Pasal 5 huruf f UU PPP. Oleh karena itu, dalam perubahan 
UU Perlindungan Saksi dan Korban rumusan Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan 
Saksi dan Korban pertu disesuaikan dengan Putusan MK Nomor 65/ PUU-Vlll/2010 
yang telah mempertuas definisi saksi yaitu tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri dan ia alami sendiri sepanjang kesaksiannya terkait dengan perkara pidana 
yang sedang diproses termasuk untuk saksi perkara Mahkamah Konstitusi dan 
perkara perdata. 

2. Pengaturan Perllndunpn Yang Dlbertkan LPSK Sejak Tahap Penyelldlkan Dlmulai 
Hlnga Pasca Putusan 

Penpturan pemberian pertindungan terhadap saksi dan korban diatur 
dalam ketentuan Pasal 2 UU Perlindungan Saksi dan Korban menyatakan bahwa 
"Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi dan Korban dalam 
semuo tahap proses peradilan pidana da/am lingkungan peradilan". Lebih lanjut, 
Pasal 4 UU Pertindungan Saksi dan Korban mengatur Perlindungan Saksi dan 
Korban bertujuan memberikan rasa aman kepada Saksi dan/atau Korban dalam 
memberikan keteranpn pada setiap proses peradilan pidana. Oleh karena itu, 
lingkup pertindungan terhadap Saksi dan Korban dimulai dari adanya penyelidikan 
sampai dengan putusan berkekuatan hukum tetap. Pada praktiknya upaya 
perlindungan terhadap Saksi dan Korban juga dibutuhkan pasca proses peradi lan. 
Hal tersebut sebagaimana diungkapkan oleh KPK bahwa pertindunsan terhadap 
Saksi dan Korban khususnya terhadap Saksi Pelaku dalam beberapa perkara 
korupsi baik Saksi Pelaku dan keluarganya masih diberikan karena mereka 
mengalami ancaman yang diduga tertcait dengan pertcara yang dialaminya 
tersebut. Selama ini pertindungan proses pertindungan Saksi dan Korban 
didasarkan pada MaU antara KPK dengan LPSK. Oleh karena itu, KPK, Biro Hukum 
Kejaguns, dan Akademisi FH Unila berpendapat bahwa perlu dilengkapi dalam 
ketentuan tersebut terkait dengan pertindungan pada tahap penyidikan, 
penuntutan sampai dengan pasca putusan. 

Mengacu pada permasalahan tersebut rnaka ketentuan Pasal 2 UU 
Perlindungan Saksi dan Korban bertentangan dengan asas UU PPP dalam Pasal 5 
huruf d, yaitu asas dapat dilaksanakan yang akan dijelaskan sebagaimana tabel 34 
berikut: 

Kajlan don Enluui-uon l'olalmnaln Undani-0 ...... -13 r..., 2110iflnlanl �Sabi clan Karban 

s t  plo.awtmlt- ........ Unda,..U....,._nrahun2014 ... 

--·•·•P 1 1  rm.�--lan-rlatJen-DPRRI 



label 34. 

Asas dapat dilaksanakan dengan ketentuan Pasal 2 
UU Perlindungan Saksi dan Korban 

- Pllyl S hurufd uu pPP 
AAs Dopot Dilllbonokan 

Pen1aturan pada UU Perlindungan Saksl dan 

Karban antara pengaturan dan pelaksanaan 

harus sesuai agar menjadi efektif dalam 

pelaksanaannya dan memenuhi asas dapat 
dilaksanakan dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan. Pengaturan secara 

tidak rigid mengenai perlindungan saksi dan 

korban dari tahap penyelidikan, penuntutan, 

peradilan sampai dengan pasca putusan 

berkekuatan hukum tetap akan 
menimbulkan ketidakpastian hukum dan 

keadilan pad a suatu pelaksanaan 

perlindungan saksi khususnya pada tahap 
pasca putusan. 

Adanya keselarasan antara pengaturan dengan pelaksanaan undang·undang 
agar tidak terjadi pelanggaran pada implementasinya terkait dengan perlindungan 
Saksi dan Korban, hal tersebut sesuai dengan teori hukum pembangunan antara 
das sol/en (ketentuan ideal) dan das sein (pelaksanaan). Hans Kelsen secara tegas 
menyatakan bahwa validitas dari suatu tatanan hukum sangat bergantung pada 
realitas atau keefektifitasannya.8 Oleh karena itu, pengaturan perlindungan Saksi 
dan Korban sampai dengan tahap pasca putusan pengadilan diperlukan agar 
dalam pelaksanaan perlindungan Saksi dan Korban menjadi lebih efektif dan tidak 
adanya jarak antara ketentuan ideal yang diatur dalam undang-undang dengan 

pelaksanaan yang dijalankan. 

3. Pemberlan Bantuan Medis, dan Rehabilitasi Pslkosasial dan Psikologls Kepada 

Korban Tindak Pldana 

Pemberian hak berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dan psikologis 

kepada saksi dan korban tindak pidana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 

Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan sebagai berikut: 

Pasal 6 ayat Ill 

"Korbat» pe!anggaran hak asasi manusia yang berat, Karban tindok pidana 

terorisme. Korban tindak pidana terorisme, Karban tindak pidana 

perdagangan orang, Karban tindak pidono penyiksaan, Karban tindak 

pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat, selain berhak 

sebagaimana dlmaksud dalam Paso/ 5, juga berhak berhak mendapatkan: 

a. Bantuan medis, dan b. bantuan rehabifTtasi psikasosial dan psikologis" 

8 Hans Kelsen dalam RR lyia Aina Prihardiati, leari Hukum Antara Das Sein dan DasSollen•. Hermenutika (Volume S, 

Februari 2021), him. 91. 

KaJlan don EYaluui Pema....,.n Pelabannn IJnda"I-Undanc Nconor U Tahun 20D612n11,. Perlind..,..n Saksi dan Korban 
Sebogalmana telah Diubah dengan Undanc-Undang Nomor 31 Toh.., 2014. .. 

Pusot P<ma ...... n Peloksaniin Undang-Una,. llidin Keahlion So!lo-iat-.i DPR RI 171 



721 

Ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Karban tersebut 

ditindaklanjuti dengan penerbitan Peraturan Pernerintah Namer 7 Tahun 2018 

tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi Karban. 

Bahwa pemberian hak berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial 
serta psikologis sebagaimana ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi 
dan Karban tidak hanya diberikan kepada korban pelanggaran HAM berat, namun 

juga diberikan kepada korban kejahatan terorisrne, perdagangan orang, 
penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat. Namun, pemberian hak 
berupa bantuan medis, dan rehabilitasi psikososial serta psikologis tidak diberikan 
untuk korban kejahatan tindak pidana konvensional. Polda Sumut dan Akademisi 
FH UPN Jakarta mengemukakan bahwa, terdapat permasalahan dengan adanya 
materi muatan Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Karban yang hanya 
memberikan bantuan medis, dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis 
hanya kepada korban tindak pidana tertentu, dimana korban kejahatan 

konvensional tidak berhak atas bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial 
psikologis melainkan hak tersebut hanya untuk korban dalam pelanggaran HAM 
berat, korban tindak pidana terorisme, korban TPPO, korban tindak pidana 
penyiksaan, korban tindak pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan 
berat. Sejalan dengan hal tersebut, Akademisi FH UBB, Biro Hukum Kejagung, 
BNPT, Kejari Tebing Tinggi, Polda Sumut, Kejari Bangka, Polda Bangka, Kejari 
Lampung Timur, dan PN Sukadana juga mengemukakan yang pada pokoknya 
adalah terkait penormaan tindak pidana dalam kasus tertentu dalam UU 
Perllndungan Saksi dan Karban pada saat ini tidak relevan. lndikator perlindungan 
dalam LIU Perlindungan Saksi dan Karban adalah adanya ancaman yang 
mendahuluinya (ancaman yang nyata/telah terjadi) sehingga indikator tersebut 
yang menjadi alasan pemberian bantuan medis dan bantuan rehabilitasi 

psikososial psikologis kepada seluruh tindak pidana. 

Berdasarkan uraian permasalahan tersebut, pemberian bantuan medis, dan 
rehabilitasi psikososial dan prikologis parametemya ialah dampak yang dialami 
oleh korban bukan hanya terhadap Karban tindak pidana yang tercantum dalam 
Pasal 6 ayat (1) UU Pertindungan Saksi dan Karban saja. Mengacu pada 
permasalahan tersebut maka ketentuan Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi 
dan Karban bertentangan dengan asas UU PPP dalam Pasal 5 huruf a, yaitu asas 
kejelasan tujuan yang akan dijelaskan sebagaimana tabel 35 berikut: 

label 35. 
Asas kejelasan tujuan pemberian bantuan medis dan rehabllltasi psiko-soslal 

dan pesikologis dalam Pasal 6 ayat (1) UU Pertlndungan Saksl dan Karban 

AW 

- PaylSIM,Jruf1 Adanya perbedaan pemberlan hak bantuan 
Asas ICejeluan Tuimn medis 

- 
rehabiltlasl psiko-soslal baa;i 

Karbiin dan SB:51 seNpimana Paul 6 ayat 
(1) UU ini CNpait menimbulkan diskriminasi 

lffMd•p !Corban Tindak Pidana Khusus 

lainnya maupun Pidana Konvensional lalnnva. 
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Berdasarkan analisis tersebut, maka pengaturan Pasal 6 ayat (1) UU 
Perlindungan Saksi dan Korban perlu dilakukan perubahan terkait pemberian 
bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dan pesikologis dengan tidak 

membedakan hanya bagi Korban dalam pelanggaran HAM berat, korban tindak 
pidana terorisme, Karban TPPO, korban tindak pidana penyiksaan, Karban tindak 

pidana kekerasan seksual, dan korban penganiayaan berat melainkan berdasarkan 
dampak ancaman yang telah terjadi pada korban. 

4. Frasa "kesaiksian secara tertulis" dalam Pasal 9 ayat (21 UU Pe-rlindungan Saksi 

dan Karban 

lntimidasi dan ancaman adalah 2 (dua) hal yang kerap dialami Saksi dan 
Korban ketika hendak mengungkap suatu tindak pidana, bentuk intimidasi dan 
ancaman yang beragam, balk secara fisik maupun psikis, ha! tersebut didasarkan 
atas kedudukan Saksi yang sangat penting dalam proses peradilan pidana. 

Selanjutnya, secara teoritis di Amerika terdapat konsep Victim Impact Statement, 
sebuah pemyataan tertulis berisi rincian mengenai dampak sebuah tindakan 

pidana seorang korban. Pernyataan ini diberikan kepada hakim yang memvonis 

terdakwa untuk membantu dalam menentukan vonis bagi terdakwa. Pasal 9 ayat 
(2) UU Perlindungan Saksi don Karban rnengatur bahwa nsaksi dan/atau korban 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1} dapat m<'mberikan k<'saksiannya secara 

tertulis yang disampaikan di hadapan pejabat yang berwenang dan 

membubuhkan tanda tangannya pada berita acaro yang memuot tentang 

kesaksian tersebut". Saksi dan/atau Korban dapat memberikan kesaksian tanpa 
hadir langsung di persidangan atas persetujuan hakim dengan syarat adanya 

ancarnan yang sangat besar kepadc1 dirinya sehingga Saksi dan/atau Korban dapat 
memberikan kesaksiannya dalam bentuk tertulis yang disampaikan kepada 
pejabat yang berwenang. Dalam hal tersebut, pemberian kesaksian dalam bentuk 
tertulis yang disampaikan kepada pejabat yang berwenang merupakan alat bukti 
Saksi. Pengaturan terkait keterangan Saksi telah diatur dalam KUHAP dimana 
keterangan Saksi sebagai alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 ayat (1) 
KUHAP. Lebih lanjut, Pasai 185 KUHAP mengatur bahwa keterangan Saksi yang 
dianggap sebagai alat bukti adalah keterangan yang dinyatakan di persidangan. 

T erdapat permasalahan dalam implementasi Pasal 9 ayat (2) UU 
Perlindungan Saksi dan Korban terkait kesaksian tertulis Saksi dan/atau Korban 
ketika dihadapkan sebagai alat bukti di persidangan, penilaiannya dapat 
dikategorikan sebagai alat bukti surat bukan sebagai alat bukti keterangan Saksi, 
dikarenakan Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP mengatur sebagai 

berikut: 

Pasal 184 ayat 1 
Alat bukti yang sah ialah: 

a. keterangan saksi; 

b. keterangan ahli; 

c. surat; 
d. petunjuk; 
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e. keterangan terdalcwa. 

Pasal187 

"Surat sebagaimana tersebut pada Posa/ 184 ayat (1) huruf c, dibuat atas 

sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah adalah: a. berita acara 

don surat lain da/am bentuk resmi yang dibuat a/eh pejabat umum yang 

berwenang atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan 

tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang 

dialaminya sendiri, disertai dengan a/asan yang je/as dan tegas tentang 

keterangannya itu; b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan 

perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejobat mengenai ha/ 

yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya don 

yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu ha/ atau sesuatu keadaan; c. 

surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 
keah/iannya mengenai sesuatu ha/ atau sesuatu keadaan yang diminta 
secaro resmi dari padanya; d. surat lain yang hanya dapat berksku jika ada 
hubungannya dengan isi dari alat pembuktian yang lain." 

Oengan demikian, ketentuan Pasal 184 ayat (l)jo. Pasal 187 KUHAP mengatur 
terkait alat bukti surat yang dibuat dihadapan pejabat yang berwenang. Hal 
tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh PN Pangkal Pinang bahwa saksi 
dan/atau korban yang memberikan keterangan sesuai Pasal 9 UU Perlindungan 
Saksi dan Korban maka akan menjadi alat bukti surat karena dibuat secara tertulis. 

Rumusan Pasal 9 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban merupakan 
kondisi tertentu (condito sine qua non)9 dimana saksi dapat memberikan kesaksian 
dalam bentuk tertulis yang menyimpangi rumusan Pasal 185 KUHAP yang 
mengatur saksi harus dinyatakan dipersidangan. Oengan demikian, dalam 
perubahan rumusan Pasal 9 UU Periindungan Saksi dan Karban perlu penambahan 
terkait ketentuan kesaksian yang dinyatakan secara tertulis tersebut masuk dalam 
kategori alat bukti keterangan saksi karena UU Perlindungan Saksi dan Karban 
merupakan supporting dari criminal justice system sehingga dalam tataran 
implementasinya APH dapat menempatkan kesaksian tertulis sebagai alat bukti 
keterangan Saksi. Selain itu, keterangan saksi tersebut dapat menjadi 
pertimbangan hakim untuk memberikan putusan yang memperhitungkan kerugian 
dan memintakan kerugian tersebut kepada pelaku tindak pidana tersebut 
berdasarkan konsep victim impact statement tersebut. 

5. Pengaturan Penpjuan clan Pelaksanaan Restitusi 

Sebagai upaya perlindungan terhadap korban kejahatan telah diatur restitusi 
sebagai ganti atas kerugian yang diberikan kepada Korban atau keluarganya oleh 
Pelaku atau pihak ke 3 (tiga). Pengaturan terkait dengan restitusi diatur da/am 
Pasal 7A UU Periindungan Saksi dan Karban, lebih lanjut, sebagai peraturan teknis 

9 Van Hammel dalam Moeljatno, Asas4Asas Hutum Pidana, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), him. 99. 
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terkait pelaksanaan pemberian restitusi kepada Karban, telah diterbitkan 

Peraturan Pemerintah Namar 7 Tahun 2018 tentang Pemberian Kampensasi, 
Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Karban sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Pemerintah Namar 35 Tahun 2020 (PP Kampensasi, Restitusi, dan 
Bantuan kepada Saksi dan Karban). Namun, terdapat kendala dalam pelaksanaan 
ketentuan mengenai restitusi tersebut, yakni terkait ketentuan restitusi tidak 

implementatif dan terdapat pengaturan yang berbeda dengan ketentuan UU TPPO 
yang mengatur juga terkait perlindungan Saksi dan Karban TPPO. 

Pelaks..anaan ketentuan mengenai restitusi sebagaimana dalam PP 

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan kepada Saksi dan Karban yang pada pokoknya 
diatur sebagai berikut: 

a. Pelaksanaan permohonan restitusi yang dilakukan sebelum putusan 

pengadilan: 

1) Permahonan untuk memperoleh Restitusi diajukan secara tertulis dalam 
bahasa Indonesia di atas kertas bermeterai cukup kepada pengadilan melalui 

LPSK. 

2) LPSK memeriksa kelengkapan permohanan Restitusi dalam jangka waktu 
paling lama 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal permohonan Restitusi 

diterima. 

3) Hasil pemeriksaan permohanan Restitusi ditetapkan dengan Keputusan 
LPSK, disertai dengan pertimbangannya kemudian dikeluarkan rekomendasi 
untuk mengabulkan permohonan atau menolak permohonan Restitusi. 

4) Dalam hal dikabulkan oleh LPSK, LPSK menyampaikan permahonan tersebut 
beserta keputusan dan pertimbangannya kepada penuntut umum. 

5) Penuntut umum dalam tuntutannya mencantumkan permohonan Restitusi 

beserta Keputusan LPSK dan pertimbangannya. 

6) Pengadilan memeriksa dan memutus permohonan Restitusi sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

7) Penuntut umum melaksanakan putusan pengadilan yang memuat 
pemberian Restitusi dengan menyampaikan salinan putusan pengadilan 

kepada LPSK paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak salinan putusan 

pengadilan diterima. 

8) LPSK menyampaikan salinan putusan kepada Korban, Keluarga, atau 
kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling 
lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan pengadilan 

diterima. 

b. Pelaksanaan permohonan Restitusi yang diajukan setelah putusan pengadilan 
berkekuatan hukum tetap: 

1) Dalam hal permahonan Restitusi diajukan setelah putusan pengadilan yang 
telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan pelaku tindak pidana 

Kajian dan Evakiasi Pemantouan Pelalisan.,an Unda111-Unda111 Nomor 13 T ... un 2006 tenta111 Perlind1U1Pn Salcsi don Korban 

Sebapimana telah Diubah denpn Undant-lJndq N<Nnor 31 Tahun 2014. .. 

Pusat Pemantluan Petaksanaon Unda,..Undong Badan leahlian Selcrelariat Jenderal DPR RI 175 



761 

dinyatakan bersalah, LPSK menyampaikan permohonan tersebut beserta 
keputusan dan pertimbangannya. 

2) Pengadilan memeriksa dan menetapkan permohonan Restitusi. 

3) Penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan 
kepada LPSK paling lamba� 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penetapan. 

4) LPSK menyampaikan salinan penetapan kepada Korban, Keluarga., atau 
kuasanya, dan kepada pelaku tindak pidana dan/atau pihak ketiga paling 
lambat 7 (tujuh) Hari terhitung sejak tanggal salinan penetapan pengadilan 
diterima. 

Setelah adanya putusan atau penetapan pengadilan, Pelaku tindak pidana 
dan/atau pihak ketiga melaksanakan putusan atau penetapan pengadilan paling 
lambat 30 (tiga puluh) Hari terhitung sejak tanggal salinan putusan atau 
penetapan pengadilan diterima. Kemudian, pelaku tindak pidana dan/atau 
pihak ketiga melaporkan pelaksanaan restitusi disertai bukti pelaksanaannya 
kepada LPSK dengan tembusan ke pengadilan. 

Terkait pelaksanaan pemberian Restftusi dilakukan berdasarkan putusan 
pengadilan, LPSK menyampaikan laporan pelaksanaan restitusi kepada penuntut 
umum disertai bukti pelaksanaannya. Pengadilan mengumumkan pelaksanaan 
Restitusi baik melalui media elektronik maupun nonelektronik. Apabila 
pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan putusan pengadilan kepada Korban 
melampaui batas waktu, Korban, Keluarga, atau kuasanya melaporkan hal 
tersebut kepada penuntut umum dengan tembusan kepada ketua pengadilan dan 
LPSK. Dalam keadaan tersebut, penuntut umum memerintahkan pelaku tindak 
pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling 
lambat 14 (empat belas) hari terhitung sejak tanggal surat perintah diterima. 
Sedangkan dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi berdasarkan penetapan 
pengadilan kepada Korban melampaui batas waktu, Karban, Keluarga, atau 
kuasanya melaporkan hal tersebut kepada LPSK dengan tembusan kepada ketua 
pengadilan. Dalam hal tersebut Pengadilan memerintahkan kepada pelaku tindak 
pidana dan/atau pihak ketiga untuk melaksanakan pemberian Restitusi paling 
lambat 14 (empat belas) Hari terhitung sejak tangal surat perintah diterima. 

Pengaturan terkait pengajuan restitusi dan pelaksanaan restitusi 
sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan 
Karban tersebut berbeda dengan pengaturan pengajuan restitusi dan pelak.sanaan 
restitusi dalam Pasal 48 ayat (3) sampai ayat (7) dan Pasal 50 ayat (4) UU TPPO, 
yang mengatur sebagai berikut: 

Pasal 48 UU TPPO 
(3) Restitusi tersebut diberikan don dicantumkan seka/igus da/am amar 

putusan pengodilan tentang perkara tindak pidana perdagangan orang. 
(4) Pemberian restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

sejak dijatuhkan putusan pengadilan tingkat pertama. 
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(5) Restitusi sebagaimana dimaksud poda ayat (4) dapat dititipkan terlebih 

dahulu di pengadilan tempat perkara diputus. 

(6) Pemberian restitusi dilakukan dalam 14 (empat be/as) hari terhitung 

sejak diberitahukannya putusan yang te/ah memperoleh kekuatan 

hukum tetap. 

(7) Dafam ha/ pelaku diputus bebas oleh pengadifan tingkat banding atau 

kasasi, maka hakim memerintahkan dalam putusannya agar uang 

restitusi yang dititipkan dikembolikan kepada yang bersangkutan. 

Pasal 50 ayat (4) UU TPPO 

"Jika peloku tidak mampu membayar restitusi, maka pelaku dikenai pidana 

kurungan pengganti paling lama 1 (satu) tahun." 

Ketentuan pengajuan restitusi antara UU Perlindungan Saksi dan Korban dan 
PP Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban dengan UU TPPO 
tersebut terlihat adanya tumpang tindih pengaturan pengajuan restitusi. Untuk 
menjawab permasalahan tersebut perlu diketahui mana yang lebih efektif 
pengajuan restitusi melalui tuntutan JPU sebelum putusan atau melalui pengajuan 
setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. Berdasarkan data 

narasumber, pengajuan restitusi yang diajukan oleh LPSK setelah putusan 
pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak berjalan efektif. 
Hal tersebut sebagaimana yang diungkapkan oleh Kejari Bangka PN Pangkalpinang 
yang menyatakan pelak.sanaan permohonan restitusi dalam Pasal 7A UU 
Perlindungan Saksi dan Korban akan lebih tepat dan mempunyai kekuatan 
eksekutorial biia ciiajukan kepada JPU, biia pemohonan restitusi diajukan seteiah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka akan 
sulit dalam pelaksanaan eksekutorialnya karena berupa penetapan pengadilan 
saja. Sejalan dengan hal tersebut, Biro Hukum Kejagung mengemukakan bahwa 
terkait dengan eksekutor dalam restitusi sendiri adalah jaksa, karena ketika 
restitusi diajukan pasca putusan pengadilan maka ruang untuk koreksi/keberatan 

restitusi tidak ada. 

Pengaturan mengenai restitusi dalam UU TPPO hanya memuat mengenai 
ketentuan pengajuan restitusi dalam tuntutan JPU sehinua pada saat putusan 
pengadilan tingkat pertama sudah diputuskan mengenai dikabulkan atau ditolak 
permohonan restitusi tersebut. Apabila dikabulkan, putusan restitusi tersebut 
harus dieksekusi oleh JPU selama 14 (empat belas) hari terhadap terdakwa. 
Setelah uang restitusi dibayarkan oleh Terdakwa, uang restitusi tersebut dititipkan 
pada pengadilan yang memutus perkara, kemudian setelah berkekuatan hukum 
tetap apabila putusan restitusi tidak berubah maka uang restitusi diberikan 
kepada korban. Sedangkan, apabila pada saat putusan berkekuatan hukum tetap 
membebaskan terdakwa, maka uang restitusi dikembalikan. Selain itu, pengaturan 
dalam UU TPPO telah lengkap mengatur apabila dalam hal Terdakwa hanya 
mampu membayar sebagian atau tidak mampu membayar dikarenakan 
ketidakmampuan ekonomi, maka pidana restitusi tersebut dapat digantikan 
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pidana pencganti berupa pidana kurungan. Menpcu pad• permasalahan tersebut 
maka ketentuan Pasal 7A UU Perlinduncan Saksi dan Karban bertentangan dengan 
asas UU PPP dalam Pasal S huruf d, yaitu asas dapat dilaksanakan yang akan 
dijelaskan sebagaim.1na tabel 36 berikut: 

Tabel36. 
Eksekusl rl!Stitusl dlsharmonl denpn asas dapat dllalcsanakan 

- 
IIITBIAINIAN 

J'wl5hurvfd DtstN,,moni ketentuan m� pencaiuan 

A&asdopotdlobonobn dan pelalwlnun ek.sekusi rasutusl antara UU 

Pertlndunpn s.lcsl don Karban den&on UU 

TPPO bofpoten,I merrvebabkan 

p«n,aul"""n dmm lmpl<m..,,.il penpju>n 

reslltusl khususnv• pad• •••• diajuk1n 

set- 
putuwn penpdilan berkelcuatan 

hukum-. 

Berdasarlcan analisis tersebut, sinkronis.isi pengajuan restitusi sebagaimana 

terdapat Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan Pasal 48 dan Pasal 50 
UU Tl'PO yang telah menptur meneenai pengajuan dan pelaksanaan restitusi 
dengan komprehensif. Oleh karena itu, UU Perlindungan Saksi dan Korban yang 
seharusnya menjadi UU acuan mengadopsi peneaturan pengajuan dan 
pelaksanaan restitusl sebapimana UU Tl'PO. Hal tersebut dikarenakan UU 

Perlindungan Saksi dan Korban menjadi rujukan pengaturan UU lain. Dengan 
demikian, UU Tl'PO lebih implementatif sehincga penpturan terkait restitusi 
dalam UU Tl'PO perlu disinkronisasi denpn perubahan UU Perlindungan Saksi dan 
Karban. 

6. Permasalahan Frasa MSesual Denpn Kepertuan• dalam Pasal 11 ayat (3) UU 
Perlindunpn Saksi clan Karban 

LPSK memiliki kewenanc,m untuk membentuk kantor perwakilan di daerah 

sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Korban yang 

menyatakan bahwa "LPSK mr,mpunyai perwaldlan di daerah sesua! dengan 

kr�rluan•. Dalam pengaturannya, UU Perlindungan Saksi dan Karban bertujuan 
untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan korban suatu tindak pidana yang 

ada di seluruh Indonesia. UU Perlindunpn Saksi dan Korb;on memiliki asas 
keadlian dan tidak diskriminatif sehingga .seharusnya seluruh daerah tidak 

memiliki pembedaan perlakuan dalam rangb mengakses perlindungan Saksi dan 
Korban. 

Pada tataran implementasinya, salah satu faktor kendala terkait belum 

meratanya kehadiran kantor perwakilan LPSK di daerah adalah adanya frasa 

"sesuai df!ngan keperluan•. Ketidaktersediaan kantor perwakilan LPSK di daerah 

memperumit dan memperpanjang proses pemberian perlindungan Saksi dan 
Korbiln, sehiflua hak-hak Saksi dan Korban rnenjadi belum optimal diberikan. 

Adanya LPSK di daerah sebaeai perwakilan untuk rnendekatkan layanan dan 
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mempermudah layanan kepada rnasyarakat. Kebutuhan LPSK di daerah diperlukan 

dikarenakan berbagai permasalahan hukum juga tersebar di seluruh wilayah 
Indonesia. 

Pada saat pengumpulan data, pemangku kepentingan UU Per1idungan Saksi 
dan Karban, dalam hal ini LPSK, Akademisi FH Unila, dan PN Sukadana 
berpendapat bahwa perlindungan Saksi dan Karban harus memberikan 
kemudahan akses kepada Saksi maupun Karban, terutama per1indungan darurat 
tanpa dibatasi prosedur birokrasi yang panjang. Dalam rangka mempermudah 

akses perlindunpn 5aksi dan Korban tersebut dilakukan dencan membuat kantor 
perwakilan LPSK di daerah. Oalam hal bekerja sama dengan instansi terkait yang 
berwenang, terutama di daerah juga belum optimal karena kantor LPSK berpusat 
di lbu kota Negara. Kerja sama tentunya lebih optimal apabila terdapat kantor 
perwakilan LPSK di daerah yang berkomunikasi dengan instansi terkait di daerah. 

Sejalan dengan hal tersebut, Polda Medan dan LPSK Peghubung Babel 
mengemukakan bahwa per1unya diatur dalam UU Per1indungan 5aksi dan Karban 
perubahan mengenai pembentukan kantor perwakilan LPSK di seluruh wilayah di 

Indonesia hingga ke kabupaten/kota guna mempermudah akses masyarakat untuk 
mendapatkan perlindungan Saksi dan Karban. Mengacu pada permasalahan 
tersebut rnaka ketentuan Pasal 11 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Karban 
bertentangan dengan asas UU PPP dalam Pasal 5 huruf a dan huruf e, yaitu asas 

kejelasan tujuan dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan yang akan dijelaskan 

sebagaimana tabel 37 berikut: 

label 37. 

Pasal 11 ayat (31 UU Perlindunpn Saksi clan Karban bertentancan 
dengan asas kejelasan tujuan, dan asas kedayagunaan dan kehasilgunaan 

- 
� 

Paul 5 hun.1f a Pengaturan pada Pasal 11 ayat (3) uu 
AAs lCejeluon Tujuon Perlndunpn Sabi dan Korban anblra 

pengaturan dan pelaksanaan harus sesuai 

PwlShurufe kejelasan tujuan dibentuknya uu 
Aiiis Kadliy.su .. •n din KehasllpM•n Pertindungan Saks! dan Karban yattu 

memberiUn raA aman kepada Saks.I dan/atau 

Karban. Oleh kill'ena itu. supaya tujuan 

tersebut terupal mab kantor Perwakllan 

lPSK di setlap daerah merupakan sebuah 

keharusan bubn hanya sesual dengan 

k_.tuon saja. Selain ltu, Pasal 11 ayat (3) UU 

Perlindunpn Saksl dan Korban tldak 

rnemenuhi u.u �agunun dan kehasil 

gunaan karena ketidU:tersediaan kantor 

perwakllan lPSK di daerah mempersulit. akses 

salcsi dan korban dalam menjan1kau 

oerilndun11an d1r1 LPSK. 

Ketersediaan kantor perwakilan LPSK di daerah bertujuan agar LPSK dapat 
lebih dikenal masyarakat dan lebih mempermudah koordinasi dengan APH guna 
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melakukan perlindungan Saksi dan Korban. Dengan demikian, frasa "sesuai 
dengan keperluan" sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3) UU Perlindungan 
Saksi dan Karban tidak relevan dalam mendukung percepatan perlindungan Saksi 
dan Karban. Sehingga frasa "sesuai dengan keperluan• dalam Pasal 11 ayat (3) 

UU Perlindungan Saksi dan Karban per1u dilakukan perubahan dengan 
mengakamodir kantar perwakilan LPSK di daerah setidaknya berada di setiap lbu 
Kota Provinsi. 

7. Belum adanya deftnlsi leftindung Dalam UU Peftindungan Salcsi dan Karban 

Objek dalam perlindunean Saksi dan Karban adalah adalah Saksi, Karban, 
Saksi Pelaku, Pelapar, serta Ahli yang mendapatkan hak-hak perlindungan. Pasal 
12A ayat (1) huruf e dan huruf g UU Perlindungan Saksi dan Karban mengatur 

sebagai berikut: 

Pasal UA ayat (1) hwuf e dan h..uf g 
"Da/am menye/enggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Paso/ 12, 

LPSK berwenang: 

a . . . . .  

e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan ketentuan peraturon 

perundangundangan; 

f .... 

g. memindahkan atau mere/okasi terllndung ke tempat yang lebih aman;" 

Berdasarl<an ketentuan Pasal 12A ayat (1) huruf e dan huruf g UU 
Perlindungan Saksi dan Karban tersebut terdapat frasa "terlindung" yang tidak 
terdapat pendefinisiannya serta tidak dijelaskan secara rinci apakah masuk 
sebagai objek hukum yang dilindungi berdasarl<an UU Perlindungan Saksi dan 
Karban. Akademisi FH UPN Jakarta mengemukakan bahwa dapat dipahami yang 
dimaksud frasa "terlindung" tersebut adalah Saksi/Saksi 
Pelaku/Korban/Pelapor/Ahli yang permohonannya sudah diterima oleh LPSK 
sebagaimana dalam pasal-pasal sebelumnya. Menurut Kejagung yang menjelaskan 
lebih teknis bahwa apabila perubahan identitas "terlindung" terjadi pada saat 

penuntutan/pemeriksaan persidangan, yang notabene baik identitas lama dan 
baru sama-sama benar, maka jika ada baran& bukti yan1 dikembalikan kepada 

Saksi/Karban yang identitasnya telah diperbaharui, yang menjadi permasalahan 
identitas manakah yang akan digunakan dalam penulisan amar tuntutan dan 

putusan. 

Pendapat tersebut memperl<uat bahwa diperlukannya definisi terlindung 

dalam UU Pertindunpn Saksi dan Karban agar dapat mengakamodir segalalbentuk 
perlindungan Saksi dan Karban tanpa menimbulkan permasalahan dalam 
implementasinya. Mengacu pada permasalahan tersebut maka ketentuan Pasal 

12A ayat (1) huruf e dan huruf g UU Perlindungan Saksi dan Karban bertentangan 
dengan asas UU PPP dalam Pasal 5 huruf d, yaitu asas dapat dilaksanakan yang 

akan dijelaskan sebagaimana tabel 38 berikut: 
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Tabel 31. 

Pasal 1lA ayat (11 huruf e dan huruf g UU Perllndunpn 5alcsi dan Korban 

bertentangan dengan asas dapat dllaksanakan 

- 
ICmMNciM 

Paul5fn!Nld Penpturan frasas •tertlndung" p•da uu 

- Dapot ........ n Pelilnd....., Soksi don !Corban dallm h•I 
pena;ituran hanis dliitur secara jelas supay1 

cWam lmplemenblsinp bisll berjalan efekttf 

tanpa pertu penafstran yang berbecbi-beda 

dori y- melaksanakann\'1-. Dengan 
demldan1 frasa •te111ndung" dalam uu 

Perllndungan Saks! dan Korban belum 

- 
.... 

d- 
dHakslinUan 

pembentukan peraturan perundan1- 

Kejelasan definisi diatur secara eksplisit di dalam UU untuk menciptakan 

pemahaman yang sama terhadap pembacanya dan yang 

meneimplementasikannya. Hal tersebut senada dengan pendapat Kejagung, BNPT, 

LBH Medan, dan Kejari Bangka bahwa perubahan UU Perlindungan Saksi dan 
Korban perubahanan nantlnya perlu rnengatur dengan jelas siapa saja subjek 

hukum terlindung agar tidak menimbulkan kerancuan dalam penafsirannya. Selain 

itu, PN Sukadana rnenambahkan bahwa kriteria terlindung perlu diperluas dan 
dipertegas. Dengan demiklan, dalam perubahan UU Perlindungan Saksi dan 

Korban perlu ditambahkan definisi terlindung dalam ketentuan umum atau dalam 
penjelasannya. Lebih lanjut, Akademisi FH UPN Jakarta mengemukakan bahwa 

frasa "terlindung' perlu dideftnisikan agar ada kepastian hukum dalam rangka 

implementasi dan sejalan dengan asas Lf!X '1St tutissima cassis (hukum merupakan 

perlindungan yang paling aman). 
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8. Pengaturan Pemblayaan lPSK 

Setiap UU dalam implementasinya membutuhkan anggaran vans memadai 
sehinga dalam pengaturannya juga perlu diperhatikan mengenai ketentuan 
terkait penganggaran itu sendiri. Terkait pengangaran dalam UU Perlindungan 
Saksi dan Korban telah diatur dalam Pasal 27 UU Perlindungan Saksi dan Korban 
sebagaimana mengatur bahwa "Biaya yang diperlukan untuk pela/csanaan tuqas 

LPSK dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Be/anja Negara•. LPSK telah 
memiliki bagian anggaran mandiri yang sebelumnya menjadi satuan kerja 
Kementerian Sekretariat Negara.10 Adapun gambaran anggaran LPSK dari Tahun 
2016 sampai Tahun 2020 sebagaimana gambar 1 berikut: 

Gambar 1. Anggaran LPSK Tahun 2016-202011 

I 
... ..  

I  ,,;  :;  

Selain anggaran LPSK tersebut di atas LPSK juga mendapatkan anggaran 
anggaran biaya tambahan yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara 
(APBN) yang dari Tahun 2018 sampai Tahun 2020 digambarkan sebagaimana 
gambar 2 berikut: 

Gambar 2. Anggaran LPSK Tah.., 2018-202012 

•• • 

.,,. ... 

; - , 

10 Pendapat Priiilhesti Pandawangi <bbim laporan Ke,P Tiiilhunan LPSK. lPSK. 2021, I.IJporan Tahunan l.PSIC 2020, 
https:/{lpsk,10.id/assets/uploads/filq/ca4374eaS47354597404d6alS141§197.pdf 'f'llhl diakses pada tanggal 1 Juni 
2021, pukul 10 31 WIB. 
11 Ibid. 
12 ibid. 
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D1l1m Lapor1r1 Kerjl lPSK T1hun 2020 dipmbarkan menpflli slcema 
kebutuhan LPSK untuk memenuhi kebutuhan angaran perlindungan saksi dan 
kerban sebapimana pmbar 3 berikut: 

6-bar 3. Skema Kebutuhan Al ...... , LP5K13 
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Pad1 masa pandemi Cotlld-19, LPSK melakukan penghematan anaaran 
sabagaim1na digambarkan sebaplmana pmbar 4 berlkut: 

- ------------------- ... 

J 

I 
"-"' ..... 

lp..54 Sia 155.1100 

lpAS I 11,3,15 000 

Ip 9 .«OU� OOG 

Den1an angaran yang terbatas Jlka dillhlt terkalt denpn kasus pldan1 yan1 
dapat terj1di setiap uat sehlnua tentunya akan me111hambat klnerja LPSK dalam 
memberikan layanan kepad1 korban. Penghematan ana-an va"I dilakukan LPSK 
berdampak pada pe"lhentlan Pl'Dlram perllndunpn bpada Saksi dan Korl,an 
pada Tahun 2020 sebapirnana diprnbarbn sebapimana pmbar 5 berikut: 

u Ibid. 

,., Ibid. 
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Gambar 5. Jumlah Penghenti., Perlldunpn Terhadap S.ksi clan Karban 
Tahun 20201-' 
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Pengehentian perlindungan terhadap Saksi dan Korban dilakukan secara 

terpaksa dikarenakan keterbatasan anggaran LPSK yang berasal dari APBN. 
Menurut pendapat LPSK pada saat pengumpulan data dinyatakan bahwa sistem 
penganggaran LPSK saat ini memerlukan dukungan dari berbagai pihak terkait 
dengan permasalahan keterbatasan anggaran yang berasal dari APBN tersebut. 
Dalam rangka menanggulangi kekurangan anggaran tersebut LPSK mengajukan 
anggaran biaya tambahan setiap tahunnya yang jumlah dan waktu pencairannya 
tidak pasti sehingp untuk menjalankan program perlindungan saksi dan korban 
akan terkendala dan tidak optimal. Skema anggaran biaya tambahan yang 
diajukan oleh LPSK tersebut berasal dari APBN dikarenakan ketentuan Pasal 27 UU 
Perlindungan Saksi dan Korban dimana pencairan anggarannya tidak dapat 
dipastikan waktunya. Adapaun gambaran anggaran tambahan biaya pada Tahun 
2020 yang diajukan pada bulan Januari baru dapat dicairkan pada bulan 
September sampai Desember Tahun 2020 sebapirnana gambar 6 berikut ini: 

Gambar 6. Pencarlan Angaran Blaya Tambahan LPSK Tahun 202016 
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15 Ibid. 

16 
Ibid 
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Keseluruhan perlindu111an baik Saksi dan Karban membutuhkan anggaran 

yang memadai. Apabila melihat kinerja LPSK dimana kewenaneannya mencakup 

banyak hal dan telah diperluas sebagaimana diatur dalam UU Periindungan Saksi 

dan Karban, maka seharusnya anggaran dalam rangka memberikan perlindungan 

ba&i Saksi dan Karban harus diutamakan. Hal ini juga didasarkan pada tujuan 

perlindunean Saksi dan Karban yakni memberikan rasa aman kepada Saksi 

dan/atau Karban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan 

pidana. 

Ketentuan Pasal 27 UU Perlindungan Saksi dan Karban tersebut telah 

menutup kemungkinan LPSK untuk mendapatkan pendanaan dari sumber 

angearan lain selaln APBN. Menurut LPSK Medan, perlu adanya sumber 

pendanaan di luar APBN seperti dari pemerintah daerah khususnya dalam hal 
penanganan perlindungan Saksi dan Karban di daerahnya. Hal tersebut senada 

dengan kcnsep otoncm! d.ae1c11h dinwna pernerintah daerah diberi hak, 

wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan rnengurus sendiri Urusan 

Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara 

Kesatuan Republik lndonesial7_ Selama 1n1 pemerintah daerah masih 

berpandangan bahwa penanganan Karban merupakan ranah yustisi yang masuk 

sebagai urusan pemerintahan absolut pemerintah pusat sehingga bukan 

merupakan urusan pemerintahan yang di desentralisasi. Padahai, seharusnya 

penanganan Karban khususnya dalam hal pemulihan Karban perlu mendapatkan 

perhatian dari semua pihak termasuk pemerintah daerah dalam rangka tanggung 

jawab perlindungan hak terhadap setiap warga negara. 

Hal tersebut juga telah diakomodir dalam Pasal 45 ayat 12) PP Pemberian 

Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Karban, yaitu: 

"Pendanaan dalam rongka pelaksanaan pemberian Bantuan don santunan 

dopat bersumber dari: 

a. Anggaran Pendapatan don s�lanja Negara; 

c. Anggoran Pendopatan dan Be/anja Daerah; dan/atau 

d. sumber pendanoon lain yang soh dan tidok mengikot sesuoi dengon 

ketentuan peraturan �rundang-undangan." 

Berdasarkan PP Pemberian Kampensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi 

dan Karban tersebut dapa! diketahui bahwa periindungan saksi dan korban 
pendanaannya dapat bersumber dari APBO dan sumber pembiayaan lainnya. 

Skema pendanaan tersebut dapat menjadi sebuah pemecahan permasalahan 

kekurangan anggaran LPSK untuk melakukan periindunean Saksi dan Karban. Oleh 

karena itu, pendanaan pelaksanaan tuga:, LPSK hanya berasal dari APBN 

sebagaimana diatur dalam Pasal 27 UU Perlinduncan Saksi dan Karban sudah tidak 

relevan. MengactJ pada permasalahan tersebut maka ketentuan Pasal 27 UU 

Perlindungan Saksi dan Karban bertentangan dengan asas UU PPP dalam Pasal 5 

huruf a, yaitu asas kejelasan tujuan yang akan dijelaskan sebaaaimana tabel 39 

berikut: 

17 Lihat Pasal 1 ancb 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang PemerintWn Daerah. 
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Tabel39. 

Pasal 27 UU Perlindunpn 5alcsi dan !Corban be leutanpn denpn asas 
kejelasan tujuan 

ASAS lffllWlliM 

""' 5 huRlf a P..,..bnn ...... UU P..tlndu_. Sabi dan 

AAs Kejelwan Tujmn 
korbiln antara penpturw1 an pelaksanaan 
harus ses1N1i kejet ... n tuju., dl>entulmya UU 
P� Sabi dan !Corban. Tujuan UU 

Pertlndunpn Sabi dan !Corban adalah 

memberibn raA aman kepada saksl dan 
korbon teRebut tercapal maka pembloyaan 
program pertlndunpn 11ksl dan korban herus 

memadai. 

Berdasarkan analisis permasalahan tersebut, perlu diakomodir mengenai 
skema anaaran LPSK diluar APBN sebagaimana telah diatur dalam Pasal 45 ayat 
(2) PP Pemberian Kompensasi, Restltusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Karban. 
Dengan demikian, Pasal 27 UU Perlindungan Saksi dan Karban perlu diubah untuk 
meningkatkan optimalitas kerja LPSK dalam melaksanakan tugas dan fungsi 
perlindungan saksi korban. 

9. Penarnbamin Krlterla 5a1csi Pelaku 

Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi Karban mendefiniskan saksi 
sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan 
penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan 
tentan1 suatu perkara pidana yang "ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia 
alami sendiri". Selanjutnya, menurut ketentuan Pasal 55 KUHP yang dimaksud 
pelaku adalah mereka yang melakukan, menyuruh lakukan, atau turut serta 
malakukan perbuatan. Antara Karban, Saksi, dan Pelaku sulit untuk dibedakan 
dalam kasus-kasus tertentu, masing-masing memiliki peran yang bercampur dalam 
pemahaman hukum APH. Pada saat tertentu, seseorang dapat bertindak sebagai 
Pelaku, sekalieus dapat pula menjadi Karban. Semua bergantung pada perspektif 
dan pendekatan yang digunakan dalam menilainya. u Dalam perubahannya, UU 
Perlindungan Saksi dan Karban telah mengatur mengenai definisi Saksi Pelaku 
sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Saksi dan 
Karban yang menentukan bahwa •5a1cs; pe/aku ado/ah tersangka, terdalcwa, atau 
terpidana yang be/cl!rja soma tkngan pe""'rlOk hukum untuk ml!ngungkap suatu 
tindak pidana da/am kasus yang soma". Saksi Pelaku tersebut dapat diberikan 
penganganan khusus dan penghargaan dengan syarat-syarat tertentu yang telah 
ditentukan dalam UU. 

lstilah JC berawal dari SEMA No. 4 Tahun 2011 dimana JC merupakan istilah 
pengganti untuk saksi pelaku yang bekerja sama. Kemudian, dalam UU 
Perlindungan Saksi dan Karban telah dijelaskan Saksi Pelaku adalah yang 

11 Bambang Waluyo, Vilrtlmologi Perllndungan Karban don Sabi, (Jakarta: Slnar Graflka, 2011 ), him. 9. 
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tersangka, terdakwa atau narapidana. Sedangkan frasa "yang bekerja sama" 

dijelaskan sebagai JC yang bekerja sama dengan APH untuk mengunekap suatu 
tindak pidana dalam kasus yang sama. JC atau Saksi Pelaku yang bekerja sama 

mendapat perlindungan yang diberikan oleh Pasal 10 ayat (11 UU Perlindungan 
Saksi dan Korban, yaitu: 

1) Sokst, Karban, Saksi Pe/aku, dan/atau Pelapar tidak dapat dituntut secara 

hukum, baik pidana maupun perdata atas kesaksion dan/atau /oporan 

yang akan, sedang, atau telah diberikaannya, kecuali kesaksian atau 

laporan tersebut diberikan tidak dengon iktikad baik. 

2) Dalam ha/ terdapot tuntutan hukum terhadap Saksi, Karban, Saksi Peloku, 

dan/atau Petopor atos kesoksian dan/atau kiporan yang akan, sedang, 

atau telah diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda hingga 

kasus yang ia lapotktm atau ia betikon kesaksian telah diputus o/eh 

pengadi/an dan memperoleb kekuatan hukum tetap. 

Lebih lanjut, dalam Pasal lOA ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Karban 

menentukan bahwa Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus 

dalam pemeriksaan dan penghargaan atas kesaksian yang diberikan. Penanganan 

secara khusus yang dapat diberikan oleh negara kepada JC sebagaimana diatur 

dalam Pasal lOA ayat (1) UU Per1indungan Saksi dan Korban adalah, sebagai 

bertkut: 

a. pemisahon tempat penahanan atau tempat menjalani pidana antara Saksi 

Pe/aku dengan tersangka, terdakwa, dan/atau narapidana yang dlungkap 

tindak pidananya; 
b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pe/aku dengan berkas 

tersangka dan terdakwa dalam proses penyidik.an, don penuntutan atas 

tindak pidana yang diungkapkannya; don/otau 

c. mf!mberikan kesaksian di depan persidangon tanpa berhadopan /ongsung 
dengan terdakwa yang diungkop tindok pidononya. 

Kemudian, dalam ketentuan Pasal lOA avat (21 UU Perlindungan Saksi dan 

Korban, juga mengatur bahwa JC penghargaan atas kesaksian yang diberikan oleh 

JC berupa, yakni sebagai berikut: 

a. keringanon penjatuhan pidona; atau 

b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana loin 
sesua! dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Saksi 

Pelaku yang berstatus narapidana 

Pengaturan JC sebelumnya dlatur dalam Pasal 4 Peraturan Bersama 

Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 

Jaksa Aeung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Komisi 

Pemeberantasan Korupsi Republik Indonesia, dan Ketua Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban Republik Indonesia tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi 

Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerja sama Tahun 2011 yang mengatur sebagai 
berikut: 

a. tindak pidano yang akan diungkap merupokan tindak pidona serius 

dan/atau terorganisir; 
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b. memberikan keterangan yang signifikan, relevan dan andal untuk 

mengungkap suatu tindak pidana serius dan/atau terarganisir; 
c. bukan pe/aku utama dalam tindak pidana yang akan diungkapnya; 

d. kesediaan mengembalikan sejumlah asset yang diperolehnya dari tindak 
pidana yang bersangkutan, ha/ mana dinyatakan do/am pernyataan 

tertulis; 

e. adanya ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan adanya ancaman, 

tekanan, baik secara f,sik maupun psikis terhodap salcsi pe/aku yang 
bekerja soma atau keluargonya apabi/a tindak pidana tersebut diungkap 

menurut lceadaan yang se�narnya. 

Sejalan dengan pengaturan terkait JC dalam Peraturan Bersama tersebut, 
dalam perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur syarat untuk 
diberikan perlindungan terhadap saksi pelaku yang diatur dalam Pasal 28 ayat (2) 
UU Per1indungan Sak.si dan Karban. ketentuan tersebut menyatakan sebagai 

berikut: 
a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak pidana dalam kasus 

tertentu sesuai dengan keputusan LPSK sebagaimana dimalcsud dalam 

Pasa/ 5 ayat (2); 
b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh Sa/csi Pe/aku da/am 

mengungkap suatu tindok pidana; 
c. bukan sebagai pe/aku utama da/am tindak pidana yang diungkapkannya; 

d. kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari tindak pidana yang 

di/akukan don dinyatakan da/am pernyataan tertulis; don 
e. adanya Ancaman yang nyata atau lcelchawatiran akan terjadinya Ancaman, 

tekanan secara fisik atau psikis terhadap Salcsi Pe/aku atau Ke/uarganya 
jika tindak pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang sebenarnya. 

Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban telah mengatur tentang 
bagaimana syarat JC mendapatkan perlindungan oleh LPSK, namun yang menjadi 
permasalahan adalah !criteria penentuan JC belum diatur secara komprehensif 

dalam UU Perlindungan Saksi dan Karban, sehingga APH yang dalam hal ini Polisi, 
Jaksa, dan Hakim belum terdapat satu pandangan terkait bagaimana seseorang 
dapat menjadi JC. Menurut Biro Hukum Kejagung, dalam hal penentuan JC, 
seseorang tersebut harus dapat mengungkap kasus yang lebih besar dan harus 
termuat dalam tuntutan. 

SEMA No. 4 Tahun 2011 merupakan pengaturan yang memuat istilah JC, 

dalam butir 9 SEMA No. 4 Tahun 2011 tersebut ditentukan bahwa untuk 

menentukan seseorang sebagai saksi Pelaku yang bekerja sama (JC) adalah, 

sebagai berikut: 
a. Yang bersangkutan merupakan sa/ah satu pe/aku tindak pidana tertentu 

sebagaimana dimalcsud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang 
dilakukannya, bukan pe/aku utama dalam kejahatan tersebut serta 
memberikan keterangan sebagai sa/csi di dalam proses peradilan. 

b. Jaksa Penuntut Umum di dalam tuntutannya menyatakan bahwa yang 

bersangkutan telah memberikan keterangan don bukti yang sangat 
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signifikan sehingga penyidik dan/atau penuntut umum dapat mengungkap 
tindak pidana dimaksud secara efektif, mengungkap pe/aku-pe/aku lainnya 
yang memiliki peran /ebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasi/ 
suatu tindak pidana. 

Pada implementasinya telah ada contoh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor 
Jakarta Pusat yang mengabulkan permohonan JC yang diajukan Andi Agustinus 
alias Andi Narogong. Majelis Hakim berpendapat bahwa, Narogong telah 
kooperatif dalam persidangan dan n,engungkap nama-nama lain dalam kasus 
korupsi e-KTP. Putusan majelis hakim memberikan pertimbangan bahwa, 
pengklasifikasian Narogong menjadi JC telah diajukan dan dimuat dalam tuntutan 
dan sudah sesuai dengan aturan SEMA Nomor 4 tahun 2011. SEMA tersebut 
menentukan bahwa, seseorang dapat dinyatakan sebagai JC apabila mengakui 
kejahatannya, bukan pelaku utama, bersedia membantu membongkar kasus, serta 
bersedia mengembalikan aset·aset hasil dari korupsi yang dilakukannya. Akan 
tetapi, Majelis Hakim yang telah mengabulkan permohonan status JC, tetap tidak 
meringankan hukuman Narogong. Majelis Hakim memvonis Narogong 8 tahun 
penjara dan denda Rpl miliar dengan alasan dampak dari perbuatan Narogong 
tetap harus diperhitungkan secara adil. Putusan Majelis Hakim terkait 
permohonan menjadi JC tersebut, mempertimbangkan kriteria saksi pelaku 
dengan mengacu SEMA No. 4 tahun 2011, hal tersebut juga merupakan wujud 
independensi hakim dalam memutus perkara. 

Akademisi FH UBB berpandangan bahwa, SEMA hanya berlaku dalam internal 
Mahkamah Agung dan tidak dapat mengikat keluar. SEMA merupakan aturan yang 
mengikat internal Mahkamah Agung, namun hal tersebut merupakan panduan 
bagi hakim dalam menjalankan fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan 
kehakiman. Sebagaimana contoh dalam putusan tersebut hakim yang menentukan 
seseorang yang diajukan menjadi JC oleh JPU. Oleh karena itu, perlunya 
pengaturan terkait pengajuan seseorang menjadi JC dimuat dalam surat tuntutan 
JPU atas dasar surat tuntutan tersebut haklm yang mempertlmbangkan kemudian 
memutuskan permohonan yang diajukan oleh JPU. Mengacu pada permasalahan 
tersebut maka ketentuan Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Karban 
bertentangan dengan asas UU PPP dalam Pasal 5 huruf f, yaitu asas kejelasan 
rumusan yang akan dijelaskan sebagaimana tabel 40 berikut: 

Tabel40. 

Pasal 28 apt (2) UU Pertindungan Saksi clan Karban bertentangan asas 

kejelasan rumusan 

- 
� 

Puol 5 huf\lff UU PPP Belum dlatumyo penentuan JC v•ne 
memberikan keteran1an dan btlktl yang 

ASlls KejelaS11n RumUAn 
slginflbn kel)ida Penyldlk dan/atau Penuntut 

Umum apr dapat mengungbp tlndak pldana 

lebih efekttf sebagai salah satu syarat yang 
hilrus dipenuhi dan penenwan JC tersebut 
m1suk dalam surat tuntutan sebagalmana 
diatu.- diilam Pasal 28 ayilt (2) UU Perlindun•illl 
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- llfft- 
S.ksl ..... Korban ..... menimbulb,n 

lnterprewl 

- 
berbeda an'br penegak 

hulcum. Sebab, dlibim SENA No. 4 Tahun 2011 

n,enptur - hal tersebut, sedangbn 
dalam Paso! 21 ..,.. (2) UU Perlindunpn Saksi 
dan Kurban Juslnt Udale menptur terblt hal 

tersebut. Piilmhal, SillW. satu mil1:el1 Perubihan 

UU P-- Sabi clan Karban adalah 
terkalt mper1_. subJel< perllndunpn yang 
dalam hail inl i.llah satunya adalah JC. 

Berdasarkan uraian di atas, agar sesuai dengan maksud dan tujuan 

dilakukannya perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban, maka perlu 

penambahan kriteria JC dalam perubahan Pasal 28 ayat (2) UU Perlindunpn Saksi 
dan Korban dengan memperhatikan butir 9 huruf b SEMA No. 4 Tahun 2011. 

8. Struktur Hukum/l(elembapan 

Ditinjau dari struktur hukum/kelembagaan, kajian dan evaluasi UU Perlindungan 

Saksi dan Korban berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebapi berikut: 

1. Pelaksanaan Koordinasi dan Ketjasama Perllndunpn Sabi dan Karban Antara 

LPSK denpn APH 

Pasal 12 UU Perlindungan Saksi dan Korban telah menentukan bahwa NLPSK 

bertanggungjawab untuk menangoni �berian per/indungan dan bantuan kepada 

saksi dan korban berdasarkan tugas dan kewenangan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini". Merujuk pada ketentuan Pasal 12 UU Perlindungan Saksi dan 
Korban tersebut maka LPSK merupakan salah satu lembaga di Indonesia yang 

dibentuk secara khusus untuk menjalankan tu1as dan wewenang dalam 
memberikan perlindunpn terhadap Saksi dan/atau Karban sebapimana yang telah 

diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. Selanjutnya, pada Pasal 1 angka 8 

UU Perlindun1an Saksi dan Korban rnensatur definisi mengenai perlindungan, 

dimana dalam pendefinlsian tersebut disebutkan bahwa perlindungan merupakan 

segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan kepada Saksi dan Korban 

yang wajib dilaksanakan oleh LPSK dan juga oleh lembap lainnya. 

Berdasarkan amanat dari UU Perlindunpn Saksi dan Korban yang memberikan 

kewenangan terhadap lembap selain LPSK untuk dapat memberikan perlindungan 

terhadap saksi dan korban, pada saat ini seluruh APH di Indonesia telah 

menjalankan tups dan wewenana untuk memberikan perlindunsan kepada saksi 

dan/atau korban, seperti perlindunpn terhadap Saksi dan Karban vans diberikan 

oleh Kepolisian dalam hal pengamanan dan pengawalan Saksi dan/atau Karban 

secara fisik dan rnerahasiakan identitas saksi dan korban oleh Kepolisian. Selain 
Kepolisian, JPU juga berperan dalam perlindunpn hak-hak Karban, yakni berupa 

restitusi sebapi ganti kerugian yang dialami oleh seorang Korban tindak pidana 

yang dimuat di dalam surat tuntutan vans akan disidanskan dalam suatu kasus 
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tinda pidana, serta perlindungan terhadap Saksi atau Pelapor dalam kasus tindak 
pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. 

Terselenggaranya suatu pemberian perlindungan terhadap Saksi dan/atau 
Korban diperlukan koordinasi yang baik antar APH maupun dengan LPSK, hal 
tersebut bertujuan agar terjaminnya pemenuhan hak·hak Saksi dan Karban serta 
pemberian rasa aman terhadap Saksi dan/atau Karban dalam memberikan 
keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Namun, pada pelaksanaannya saat 
ini dalarn melakukan upaya pemberian perlindungan terhadap Saksi dan Korban 
masih terdapat kendala, khususnya dalam hal koordinasi dan kerjasama antara APH 
dengan LPSK di pusat maupun perwakilan LPSK di daerah. Permasalahan tersebut 
dikemukakan oleh LPSK Medan yang mengemukakan bahwa dalam pelaksanaan 
pemberian perlindungan Saksi dan Korban masing-masing lembaga yang memiliki 
peran dalam hal pemberian perlindungan Saksi dan Korban masih menjalankan 
perannya sendiri-sendiri sehingga masih terdapat kendala terkait koordinasi dengan 
LPSK. Sebagaimana yang telah dikemukakan oleh LPSK Medan, Ditpidum Bareskrim 
Polri dan BNPT juga mengemukakan bahwa terkait upaya perlindungan saksi dan 
korban masih terdapat kendala dalam hal belum terjalinnya koordinasi yang baik 
antara LPSK dengan para APH yang berdampak pada belum optimalnya 
perlindungan bagi saksi dan korban. Sejalan dengan yang telah dikemukakan oleh 
LPSK Medan dan Ditpidum Bareskrim Polri, Biro Hukum KeJagung Juga 
mengemukakan bahwa selama ini terkait upaya perlindungan terhadap hak-hak 
Karban khususnya terkait restitusi yang masih terdapat kendala mengenai 
koordinasi antara LPSK dengan JPU sebagai pihak yang memuat restitusi di dalam 
surat tuntutannya dan juga sebagai eksekutor, sehingga mengakibatkan JPU masih 
kebingungan dalam pelaksanaannya. 

Merujuk dari beberapa permasalahan yang dikemukakan oleh narasumber 
tersebut, terlihat jelas bahwa koordinasi dan kerjasama masih menjadi 
permasalahan utama diantara LPSK dengan APH terkait upaya pemberian 
perlindungan Saksi dan Karban dimana dalam tataran implementasinya selama ini 

para APH masih berpaku pada KUHAP dalam menangani Saksi dan Karban. Hal 
tersebut mengakibatkan beragam perbedaan pandangan antar APH maupun LPSK 
dalam melakukan penanganan perlindungan terhadap Saksi dan Karban yang pada 
akhirnya berdampak pada belum optimalnya perlindungan terdadap Saksi dan 
Karban. Kurangnya koordinasi dan kerjasama antara LPSK dengan APH juga 
berdampak dalam pelaksanaan restitusi yang belum berjalan optimal sebagai ganti 
kerugian materiil Karban tindak pidana, dikarenakan kurangnya koordinasi dan 
peningkatan kerjasama antara JPU dan LPSK. 

Bahwa UU Perlindungan Saksi dan Karban telah memberikan kewenangan 
terhadap lembaga lain selain LPSK untuk memberikan upaya perlindungan terhadap 
Saksi dan Karban serta dalam perubahannya juga telah mengakomodir mengenai 
peningkatan kerjasama dan koordinasi antar lembaga dalam hal pemberian 
perlindungan terhadap Saksi dan Karban. Hal tersebut bertujuan agar kerjasama 
LPSK dengan lembaga yang memiliki peran dalam hal pemberian perlindungan Saksi 
dan Karban dapat berjalan dengan optimal dalam rangka pemenuhan hak-hak Saks, 
dan Karban serta dapat memberikan rasa aman kepada Saksi dan Karban selama 
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proses peradilan sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan dalam ketentuan 

Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Karban. Keberadaan Saksi dan 
Karban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak 

pidana pada proses peradilan pidana sehingga peningkatan koordinasi dan 
kerjasama antara LPSK dengan APH atau lembaga lain yang ju&a memiliki 
kewenangan dalam hal memberikan perlindungan Saksi dan Karban cukup penting 
agar tidak berbeda pandangan dalam menangani perlindungan Saksi dan Karban. 

Berdasarkan analisis permasalahan terkait koordinasi dan kerjasama tersebut 
maka peningkatan koordinasi dan kerjasama antara APH dengan LPSK harus terus 
ditingkatkan demi terselenggaranya pertindungan Saksi dan Karban sesuai dengan 
asas perlindungan UU Pertindungan Saksi dan Karban. Peningkatan kerjasama 
antara LPSK dengan APH tersebut dapat dilakukan melalui MoU antara LPSK dengan 
para APH dan lembaga lain yang juga rnemiliki kewenangan dalam memberikan 
pertindungan Saksi dan Karban serta MoU tersebut dapat terus diperbarui setiap 
jangka waktu yang telah ditentukan berakhir. Sejalan dengan hal tersebut Ditpidum 
Bareskrim Polri dan Kejari Tebing Tinggi juga mengemukakan bahwa 

MoU/kerjasama antara pihak Kepolisian dan LPSK maupun pihak Kejaksaan dengan 
LPSK sebagai APH sangat diperlukan dalam proses penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan, hingga putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dalam rangka 
pemberian perlindungan terhadap Saksi dan Korban agar para APH dalam 
menjalankan tugas dan wewenangnya dalam menangani perlindungan Saksi dan 

Karban tidak hanya berpaku pada KUHAP saja. Terselenggaranya MoU/kerjasama 
yang baik antara LPSK dengan APH diharapkan akan menciptakan kesamaan 
pandangan antara LPSK dengan APH dalam menyelenggarakan periindungan saksi 

dan korban, sehingga pemenuhan hak-hak saksi dan korban serta pemberian rasa 
aman terhadap Saksi dan Karban pada setiap proses peradilan pidana dapat 
berjalan optimal sesuai dengan asas dan tujuan perlindungan sebagaimana yang 

telah ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 4 UU Perlindungan Saksi dan Korban. 

2. Perwakilan LPSK di Daerah 

LPSK merupakan lembaga negara yang berkedudukan di lbu Kata Negara 

Republik Indonesia, dimana LPSK memiliki kewenangan untuk mendirikan 
perwakilan LPSK didaerah sebagaimana telah diamanatkan dalam Pasal 11 UU 

Perlindungan Saksi dan Karban. Perihal pendirian perwakilan LPSK di daerah 

didasarkan dengan kepertuan LPSK sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 ayat 
(3) UU Perlindungan Saksi dan Karban. Lebih lanjut, ketentuan mengenai perwakilan 
LPSK di daerah juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 60 

Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Pertindungan Saksi dan Karban, 

yang menyatakan sebagai berikut: 
"Untuk mendukung �/aksanaan tugas dan fungsi lembaga Perlindungan 

Saksi don Karban di daerah, dibentuk Perwakilan Lembaga Perlindungan 

Saksi don Karban sesuai dengan keperluan dan analisis organisasi." 

Selaras dengan Pasal 6 ayat (1) tersebut, LPSK mengemukakan bahwa adanva 
perwakilan LPSK di daerah harus memperhatikan tingkat kebutuhan terhadap akses 
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menuju keadilan/access to justice terhadap Saksi dan Korban di suatu daerah. Hal 

yang serupa juga disampaikan oleh Kejagung dan Oitjen Badilum MA, bahwa LPSK 

perlu membentuk perwakilannya di daerah dengan mempertimbangkan indeks 

penangan perkara di daerah tertentu yang membutuhkan prioritas perlindungan 
Saksi dan/atau Korban. 

Terkait indeks jumlah permohonan dalam beberapa tahun terakhir mengalami 

fluktuasi jumlah pengajuan permohonan perlindungan. Kenaikan dan penurunan 
jutnlah µ,ermohunan tersebut dapat dilihat dalam indeks pengajuan penuchcnan 

perlindungan oleh LPSK selama periode Tahun 2018 hingga Tahun 2020, 
sebagaimana label 41 berikut: 

Tabel41. 

Tabel Asal Permohonan Perlindungan LPSK Tahun 2018-202019 

• 

Julllllh Pe11tb0hc1w11 

- 

--· Tohun 
201B 2019 2020 

Aceh 69 19 41 
Sumatera Utar.11 61 358 80 

RIIU 33 20 18 

Sumatcra Barat 13 32 79 

Kepulauan Rlau 10 24 5 

Jam bi 14 24 7 

Bennulu 6 7 12 
Bangka Belltung 3 0 4 

Sumatera Selatan 24 16 29 
lampun,g 12 u 49 

Ban ten 83 43 so 

OKI Jakarta 271 182 191 

Jawa 8arat 161 517 285 

Jawa Feneeh 156 268 140 
DIY 64 111 57 

Jawa Timur 130 113 67 

Bali 41 34 66 

Juntlah Penwohoftlln 

- 
................ 

Tahun 

2018 2019 2020 
NT8 48 18 18 

NTT 69 19 51 
Kalimantan Barat 12 17 6 

Kalimant.an 12 1 5 
Tennh 

Kalimantan 4 3 37 
Selatan 

Kallmantan Timur 25 48 8 

KaBmantan Utara 1 1 0 

Gorontalo 0 0 3 

Sulawesi Utara 3 13 13 

Sulawesi T8Ullah 24 11 34 
Sulawesi Banit 11 0 1 

Sulawesi 0 23 7 
Tenu:ara 

Sulawesi Selatan 32 34 52 

Milluku \Jura 2 2 3 

Maluku 0 2 5 
Papua Barat 0 s 7 

Papua 7 3 10 

Dari jumlah pengajuan permohonan perlindungan pada tabel tersebut selama 

Tahun 2018 hingga Tahun 2020, daerah yang memiliki jumlah permohonan 

perlindungan tertinggi adalah Provinsi Jawa Barat, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi 

Sumatera Utara, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Timur, D.I. Yogyakartai 

Provlnsi Bali, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Namun menurut tPSK, perwakilan 

LPSK di daerah baru terbentuk di 2 (dual daerah yang berada di Kota Medan 

(mencakup wilayah kerja Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Provinsi 

19 Data diambil dari LPSK, laporan, https:/{1psk.go.id/publik35iJlaporan yang diaku-s pada 28 Mei 2021 pukul 21.22 
WIB 
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Riau, dan Provinsi Aceh) dan di Kota Vogyakarta (wilayah kerja meliputi D.I. 

Yogyakarta dan Provinsi Jawa Tengah). LPSK juga menyampaikan bahwa disamping 

2 (dual perwakilan LPSK yang telah terbentuk, terdapat pula penghubung LPSK 

daerah yang sedang dalam proses pendirian menjadi perwakilan LPSK di daerah, di 
antaranya di wilayah Provinsi Bali, Provinsi Bangka Belitung, Provinsi Jawa Tengah, 

dan Provinsi Nusa Tenggara Timur. 

Keberadaan perwakilan LPSK di daerah merupakan suatu kebutuhan yang perlu 

untuk direalisasikan, karena perwakilan LPSK di daerah berguna untuk menyediakan 
access to justice, yang didasarkan pada pelayanan LPSK terhadap keberadaan Saksi 

dan/atau Karban kasus tindak pidana di suatu daerah, dimana Saksi dan/atau 
Korban tersebut membutuhkan perlindungan LPSK. Oleh karena LPSK sebagai 

lembaga pertindungan yang memberikan access to justice kepada Saksi dan/atau 
Korban, maka selayaknya LPSK menyediakan nasihat dan perwakilan hukum sebagai 

salah satu unsur dari access to justice. Nasihat dan perwakilan hukum yang 

dimaksud sebagai unsur access to justice, adalah akses masyarakat agar dapat 

mengakses nasihat dan perwakilan hukum yang dipertukan untuk menyelesaikan 

masalah keadilan mereka.20 

Namun, baru terdapatnya perwakilan LPSK di 2 (dua) provinsi mengakibatkan 
belum optimalnya pemberian perlindungan Saksi dan Korban. Permasalahan 

tersebut dikemukakan oleh Akademisi FH Unila dan LPSK yang mengemukakan 

bahwa, dipertukan kantor perwakilan LPSK di daerah khususnya daerah yang sulit 
dijangkau LPSK pusat di Jakarta, sebab keberadaan perwakilan LPSK di daerah akan 

memudahkan akses pengajuan permohonan perlindungan dan perlindungan Saksi 

dan Korban. Sejalan dengan hal tersebut Akademisi FH Unila, PN Sukadana, Polda 
Sumut, dan Polda Lampung mengemukakan bahwa salah satu upaya agar LPSK 
dapat lebih dikenal masyarakat adalah dengan rnembuat perwakilan LPSK di tiap 
wilayah provinsi. 

Terhadap permasalahan tersebut sebaiknya perwakilan LPSK di daerah 
dibentuk dengan memperhatikan access to Justice terkait kemudahan masyarakat di 

daerah dalam memperoleh pelayanan perlindungan, sehingga pertindungan LPSK 
dapat dilaksanakan dengan cepat dan dapat menjamin hak Saksi dan/atau Korban. 

Oleh karenanya perwakilan LPSK harus dibentuk di setiap lbu Kota Provinsi dengan 

mempertahankan sifat kemandirian LPSK sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 
ayat (1) UU Pertindun1an Saksi dan Korban. Adanyan sifat kemandirian LPSK 
tersebut maka susunan perwakilan LPSK di daerah harus dikonsepkan sebagai 
pelaksana tugas dan fungsi LPSK pusat dalam hal melaksanakan proses 
perlindungan Saksi dan Korban di daerah, sehingga kedudukan perwakilan LPSK 
berada di bawah dan bertanggunliawab kepada Pimpinan LPSK. Sedangkan untuk 

urusan administratif antara LPSK pusat de...,n perwakilan LPSK di daerah, 

pengurusannya dikoordinasikan oleh Sekertaris Jenderal LPSK sebagai organ yang 

bertugas menyelenggarakan pemberian dukungan administratif dan substantif 

20 Americ.an Bar A.uodation dalam Agus Raihafjo dan Rahadi Wasi Bintoro, "Acas.s to .Jusiu Bagi Rakyat Miskin Korban 
Kejahatan", ProsidingSeminar Nasional Multi Disiplin Hmu dan Call fCK PalN!r Unisbanlt (Sand_UJ, {K�2 Tahun 2016), 
hlm.'°4. 
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kepada LPSK. Hal tersebut bertujuan agar permohonan perlindungan di daerah 
dapat mengajukan permohonan perlindungan tersebut melalui perwakilan LPSK di 
masing-masing daerah provinsi. 

c. Sarana dan Prasarana 

Oitinjau dari sarana dan prasarana, kajian dan evaluasi UU Perlindungan Saksi 
dan Karban berdasarkan pelaksanaannya, yaitu sebagai berikut: 

1. Fasllitas Kantor Perwakllan LPSK di Daerah 

Negara Indonesia telah memberikan jaminan perlindungan hukum terhadap 
saksi dan korban selama proses peradilan pidana yang berdasarkan pada asas 
equality before the law sebagai salah suatu ciri negara hukum, dimana ketentuan 
perlindungan tersebut diatur melalui UU Perlindungan Saksi dan Karban. Demi 
terselenggaranya perlindungan terhadap saksi dan korban maka telah dibentuk 
LPSK sebagai lembaga yang menjalankan tugas dan wewenangnya dalam 
menangani pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban sesuai dengan 
ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Karban. Kantor LPSK berkedudukan di lbu 
Kata Negara Indonesia sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) UU Perlindungan 
Saksi dan Karban, namun untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan 
korban tindak pidana secara optimal di Indonesia, Pasal 11 ayat (3) UU Perlindungan 
Saksi dan Karban mengamanatkan bahwa LPSK dapat membentuk kantor 
perwakilan di daerah sesuai dengan keperluan. 

Bahwa sebagai penunjang adanya kantor perwakilan LPSK di daerah maka 
dibutuhkan sarana prasarana yang memadai, terutama gedung sebagai sarana 
utama untuk dapat membuka kantor perwakolan LPSI( di daerah guna melayani 
Saksi dan Korban dalam rangka pemberian perlindungan terhadap Saksi dan Korban 
di seluruh daerah di Indonesia dimana pada saat ini telah terdapat 2 (dua) kantor 
perwakilan LPSK di daerah yang terdapat di wilayah Indonesia, yakni kantor 
perwakilan LPSK Medan dan kantor perwakilan LPSK D.I. Yogjakarta. Namun, hanya 
terdapatnya 2 (dua) kantor perwakilan LPSK di daerah tersebut maka upaya 
perlindungan terhadap Saksi dan Korban selama ini belum efektif dilakukan oleh 

LPSK karena kantor perwakilan LPSK di daerah belum menjangkau beberapa daerah 
di Indonesia. Faktor permasalahan terkait belum tersedianya kantor perwakilan 
LPSK di daerah adalah karena adanya kendala ketersediaan aset, berupa gedung 
sebagai sarana utama LPSK untuk membuka kantor perwakilan di daerah. Kendala 
tersebut sebagaimana dikemukakan oleh LPSK Penghubung Babel yang 
mengemukakan bahwa adanya kantor perwakilan LPSK di daerah terkendala 
persyaratan dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi 
Birokrasi terkait adanya aset berupa gedung untuk dapat mendirikan LPSK 
Perwakilan di daerah. 

Adanya kendala terkait belum tersedianya aset berupa gedung oleh LPSK yang 
akan membuka kantor perwakilan di daerah berdampak pada sulitnya masyarakat 
yang berada di beberapa wilayah Indonesia yang akan mengajukan permohonan 
perlindungan terhadap LPSK, karena hanya berada di lbu Kota, Medan, dan D.I. 

Klljian clan Evaiuasi Pemantauan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor U Taltun 2006 tontanc Penindunpn Saksi dan ICofban 
Sebagalmana telah Diubah denpn Undant-Unding Nomor 31 Tah1112014 ••. 

Pusat Pemantauan Pelaksanaan Unda� Badan Keahlan Seloeta1iat Jenderal DPR RI 195 



961 

Yogyakarta. Selain itu, hal tersebut juga berdampak pada banyaknya masyarakat di 

daerah yang masih belum mengetahui tugas dan wewenang LPSK sehingga masih 

banyak saksi dan korban tindak pidana yang masih rnerasa takut untuk memberikan 

keterangannya di setiap proses peradilan pidana. 

Oleh karena itu, dalam hal belum tersedianya aset berupa gedung yang 

menjadi sarana utama pembentukan kantor perwakilan LPSK di daerah maka 

diperlukan dukungan Pemerintah Daerah dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa 

penyediaan gedung kepada LPSK yang akan membentuk kantor perwakilan di 

daerah guna mempermudah dalam pemberian pelayanan perlindungan terhadap 

Saksi dan Korban di daerah. Dengan adanya dukungan dari Pemerintah Oaerah 

dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa penyediaan gedung kepada LPSK yang 

akan membuka kantor perwakilan di daerah maka perlindungan terhadap Saksi dan 

Korban akan lebih optimal dilaksanakan karena LPSK dapat menjangkau Saksi dan 

Korban yang berada dibeberapa wilayah di Indonesia serta dapat mempercepat 

proses prosedur penelaahan permohonan perlindungan terkait tindak lanjut 

pemberian perlindungan Saksi dan Korban yang berada di beberapa wilayah di 

Indonesia. Selain itu, dengan adanya kantor-kantor perwakilan LPSK di daerah, 

masyarakat dapat mengetahui keberadaan LPSK terkait tugas dan fungsinya sebagai 

pemberi perlindungan terhadap Saksi dan Korban pada setiap proses peradilan 

pidana seperti yang telah dijamin dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. 

2. SDM di dalam LPSK 

LPSK merupakan lembaga yang memiliki peran penting dalam terselenggaranya 

penangan perlindungan terhadap Saksi dan Korban guna rnenjamin perlindungan 

hukum terhadap hak-hak Saksi dan Korban serta memberikan jaminan rasa aman 

bagi Saksi dan Korban dalam menyampaikan keterangan di setiap proses peradilan 

tindak pidana. Terselenggaranya penangan perlindungan terhadap Saksi dan Korban 

yang efektif oleh LPSK tentu tidak terlepas dari SDM LPSK yang memadai guna 

memberikan pelayanan perlindungan terhadap Saksi dan Korban, sehingga dengan 

adanya SDM yang memadai penanganan perlindungan terhadap Saksi dan Korban 

juga bisa dengan cepat untuk ditangani. 

Semakin meningkatnya kasus tindak pidana di seluruh Indonesia tentunya 

menimbulkan bertambahnya Saksi dan Korban kejahatan pidana yang perlu untuk 

diberikan perlindungan. Oleh karena itu, diperlukan jumlah SOM yang memadai di 

dalam LPSK guna memberikan penanganan yang cepat kepada Saksi dan Korban 

yang memerlukan perlindungan di setiap proses peradilan pidana atas keterangan 

yang disampaikannya. Namun, pada tataran implementasinya saat ini jumlah SOM 

yang dimiliki oleh LPSK masih kurang memadai untuk menangani perlindungan 

terhadap Saksi dan Korban pada seluruh wilayah di Indonesia. Permasalahan 

tersebut dikemukakan oleh LPSK Medan dan LPSK Penghubung Babel yang 

mengemukakan bahwa LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya masih 

terkendala dalam hal kurangnya jumlah SDM, seperti di kantor perwakilan LPSK 
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Medan yang hanya berjumlah 4 (empat) orang staf yang ditugaskan dan staf di 
kantor LPSK Perwakilan 0.1. Yogyakarta yang hanya berjumlah 2 (dua) orang. 

Kurangnya SOM LPSK terutama di kantor perwakilan LPSK di daerah dapat 
berdampak pada belum terjangkaunya penanganan perlindungan terhadap Saksi 
dan Korban tindak pidana yang terus meningkat di seluruh wilayah di Indonesia. 
Selain itu, kurangnya SOM LPSK khususnya pada perwakilan LPSK di daerah juga 
dapat menghambat proses penelaahan permohonan terkait keputusan diterima 
atau tidaknya permohonan pemohon yang mengajukan untuk diberikan 
perlindungan. Sehingga, hal tersebut dapat menghambat efektifitas dari 
penanganan Saksi dan Korban yang membutuhkan perlindungan dengan segera 
sesuai dengan ancaman yang diterima oleh Saksi dan Karban atas keterangannya 
dalam proses peradilan pidana. 

Selain dari segi kuantitas SDM LPSK kurane, status kepegawaian LPSK juga 
dapat menimbulkan permasalahan terkait sumber daya manusia di dalam 
kelembagaan LPSK. Status kepegawaian kementerian/lembaga yang 
mempekerjakan pegawai berstatus Non-ASN dapat beralih menjadi ASN. Hal 
demikian sebagaimana yang terjadi di KPK yang di dalamnya dipekerjakan pegawai 
yang sudah diangkat menurut Undang-Undang KPK tahun 2002 kemudian harus 
bera!ih rnenjadl ASN ;·ang diakomodir pada Pasal 1 angka 5 Undang-Undar.r: Namer 
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 
2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur sebagai 
berikut: 

uPegawai Komisi Pemberantasan Korupsi ado/ah oparatur sipil negaro 
sebagaimano dimabud dalam perr,turr,n perundang-undangan mellQltnai 
aparrllur s/pil negarr,. • 

Berdasarkan hal tersebut status kepegawaian KPK yang non ASN harus menjadi 
ASN. Hal tersebut perlu menjadi perhatian karena dalam perubahan pengaturan 
kepegawaian KPK tersebut sempat menjadi polemik di internal KPK dan di 
masyarakat. Pengaturan mengenai status kepegawaian LPSK yang non-ASN perlu 
dikoji apakah dapat di!akukan seperti yang dilakukan pada kelembagaan KPK atau 
tidak. Oalam hal kepegwaian LPSK yang berstatus non ASN apabila dapat diangkat 
menjadi ASN dapat meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan standar 
kompetensi pegawai LPSK. Oleh karena itu, perlu diperhatikan permasalahan status 
kepegawaian LPSK di dalam perubahan UU Perlindungan Saksi dan Korban. 

UU Perlindungan Saksi dan Korban telah menjamin perlindungan hukum 
terhadap hak-hak Saksi dan Korban serta memberikan rasa aman kepada setiap 
Saksi dan Korban dalam proses peradilan. Untuk menjamin terselenggaranya 
perlindungan terhadap Saksi dan Korban secara optimal maka LPSK perlu memiliki 
jumlah SOM yang memadai khususnya pada kantor perwakilan LPSK di daerah 
nantiny. Dengan demikian, jumlah SOM di LPSK penting untuk ditingkatkan melalui 
rekrutmen/penerimaan pegawai Aparatur Sipil Negara maupun pegawai Non 
Aparatur Sipil Negara, guna mengoptimalkan tugas dan wewenang LPSK dalam hal 
pemberian perlindungan terhadap Saksi dan Korban sehingga LPSK dapat 
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menjangkau Saksi dan Karban tindak pidana di seluruh wilayah Indonesia yang 

membutuhkan pelayanan perlindungan. 

D. Budaya Hukum 

Terkait dengan minimnya pengetahuan mayarakat tentang layanan perlindungan 

saksi dan korban dapat disampaikan bahwa suatu proses peradilan pidana sangat 
bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan guna menemukan 
kebenaran materil di persidangan. Pasal 5 ayat (11 UU Perlindungan Saksi dan Karban 
memberikan hak kepada Saksi dan Karban untuk memperoleh perlindungan atas 
keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang 

berkenaan dengan kesak.sian yang akan, sedan&, atau telah diberikannya. Pemberian 
perlindungan bagi Saksi dan Karban dari suatu tindak pidana adalah bagian dari proses 
penegakan hukum. Hal ini dikarenakan posisi Saksi dan Karban adalah kunci untuk 
mengungkap kebenaran materil dan mewujudkan peradilan yang adil. LPSK sebagai 
sebuah lembaga memiliki peran penting guna membantu mempermudah pemulihan 
hak Korban, sesuai dengan ketentuan UU Perlindungan Saksi dan Karban, lembaga ini 
memiliki fungsi dan peran memberikan bantuan kepada korban pelanggaran HAM 
(temasuk pelanggaran HAM yang berat). LPSK dapat memberikan bantuan medis, dan 
pesikologis dan psiko-sosial, dimana selanjutnya korban melalui LPSK dapat 

mengajukan permohonan kompensasi dan/atau restitusi ke pengadilan. 

Pada praktiknya, terdapat hambatan terkait pelaksanaan perlindungan Saksi dan 

Karban yang terjadi karena adanya rasa ketakutan di masyarakat terhadap APH. Rasa 
takut masyarakat tersebut mengakibatkan kesulitan penyelesaian kasus pidana akibat 
Saksi yang merasa takut untuk memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan 
sehingga menghambat terungkapnya kebenaran materil. Selain itu, tingkat 
pengetahuan masyarakat yang rendah atau ketidaktahuan masyarakat mengenai tugas 
dan wewenang LPSK sebagai lembaga yang memberikan hak perlindungan Saksi dan 

Karban, sehingga pada tataran implementasinya UU Perlindungan Saksi dan Karban 
masih belum berjalan optimal. Padahal adanya Saksi dan Karban merupakan unsur 
yang sangat menentukan dalam proses peradilan pidana. 

Sejalan dengan hal tersebut, Ditpidum Bareskrim Polri, Kejagung, Polda Sumut, 
PN Sukadana, dan Akademisi FH Unila mengemukakan bahwa, pengetahuan 
masyarakat tentang tugas dan fungsi LPSK masih rendah, sehingga masyarakat belum 
mengetahui perihal tugas dan fungsi dari LPSK. Selain itu, masyarakat juga banyak yang 
belum mengetahui adanya keberadaan perwakilan LPSK di daerah yang bertugas 
menerima permohonan perlindungan Saksi dan Karban di daerah. 

Untuk mengatasi pennasalahan tersebut, perlu dilaksanakan sosialisasi dan 
edukasi mengenai perlindungan Saksi dan Korban yang berkesinambungan kepada 

masyarakat terutama akademisi, mahasiswa, Lembaga Bantuan Hukum (LBH), lembaga 

swadaya masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Lembaga-lembaga yang telah memiliki 

pengetahuan yang memadai mengenai tugas dan fungsi LPSK tersebut nantinya dapat 
berkumpul dan membentuk sebuah komunitas jejaring LPSK di daerah yang dapat 
berinteraksi langsung dengan LPSK di pusat dan daerah. Apabila hal tersebut telah 
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dijalankan maka perllndungan saksi dan korban dapat diberikan lebih cepat, efektif 
dan optimal. 

Pelaksanaan sosialisasi tugas dan fungsi lPSK kepada rnasyarakat juga dapat 

dilakukan oleh jejaring LPSK tersebut. Sosialisasi yang terus menerus kepada 
masyarakat diharapkan akan meningkatkan pemahaman masyarakat khususnya bagi 
orang yang menjadl Saksi dan Karban agar dapat mengetahui hak-hak yang dimiiliki, 
bentuk perlindungan yang diberikan, tata cara/prosedur pengajuan permohonan 
perlindungan kepada LPSK, dan keberadaan kantor LPSK di suatu daerah. Semakin 

banyak masyarakat memahami rnaka akan timbul Saksi, Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, 
Ahli yang berani mengungkapkan kesaksiannya di persidangan, sehingga memudahkan 
Hakim, Jaksa, Polisi, dan APH lainnya dalam menemukan kebenaran materil terhadap 
suatu perkara. Pada akhirnya sosialisasi yang dilaksanakan akan memunculkan 
kesadaran hukum bagi masyarakat mengenai pentingnya kesaksian Saksi dan Korban di 
dalam persidangan. 
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BABV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan kajian dan evaluasi terhadap data dan informasi yang diperaleh dari 
berbagai sumber pemantauan pelaksanaan UU Perlindungan Saksi dan Karban, dapat 
disimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya baik dari 
materi muatan UU Perlindungan Saksi dan Korban maupun dalam implementasinya. 
Adapun, di dalam materi muatan UU Perlindungan Saksi dan Karban terdapat 
beberapa pengaturan yang tidak relevan dengan situasi saat ini. Selain itu, dalam hal 
implementasi juga masih ditemukan beberapa permasalahan dalam hal pelaksanaan 
penyelenggaraan perlindungan terhadap Saksi dan Karban. Permasalahan tersebut 
terbagi dalam beberapa aspek, yaitu aspek substansi hukum, aspek struktur 
hukum/kelembagaan, aspek sarana dan prasarana, aspek pendanaan, dan aspek 
budaya hukum sehingga dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

l. Aspek Substansi Hukum 

a. Perluasan Definisi Sabi 

Pasal l angka l UU Pertindungan Saksi dan Karban mengatur definisi 
mengenai saksi yang menyatalcan •saksi adalah orang yang dapat memberikan 
keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan 
pemeriksaan di sidang pengadUan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar 
sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri". Sedangkan dalam Putusan 
MK Nomor 65/PUU-Vll!/2010 telah memberikan pemaknaan terhadap istilah 
"saksi" dalam KUHAP sehingga mencakup pula •orang yang dopat memberikan 
keterangan da/am rangka penyidikan, penuntutan, don peradilan suatu tindak 
pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia a/ami sendiri". 

Dalam pertimbangannya, MK menjelaskan bahwa "arti penting saksl bukon 
terletak pada apakah dia melihat, mendengar, atau mengalami sendiri suatu 
pe1h,tiwo pidano, n1elui11lt.ot1 pada 1ele'tloosi kesaluiannya dengan perkara 
pidano yang sedang diproses". Sehingga Definsi Saksi dalam UU Perlindungan 
Saksi dan Karban bertentangan dengan definisi saksi dalam putusan Putusan 
Nomor 65/PUU-Vlll/2010. 

b. Pengaturan Perlindungan Yang Diberikan LPSK Sejak Tahap Penyelidlkan 
Dimulai Hincga Pasca Putusan 

Pengaturan pemberian perlindungan terhadap saksi dan korban diatur 
dalam ketentuan Pasal 2 UU Pertindungan Saksi dan Karban menyatakan bahwa 
"Undang-Undang ini memberikan perlindungan pada Saksi don Karban da/am 
semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan° tidak sesuai 
dengan implementasinya bahwa perlindungan terhadap saksi dan korban 
khususnya terhadap saksi pelaku dalam beberapa perkara kcrups! balk saksi 
pelaku dan keluarganya masih diberikan karena mereka mengalami ancaman 
yang diduga terkait dengan perkara yang dialaminya tersebut. 
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c, Pemberian Bantuan Medis, dan Rehabllitasi Pslllososlal dan Psikologis Kepada 

Korban Tindak Pldana 

Pemberian hak berupa bantuan medis dan rehabilitasi psikososial serta 
psikologis kepada saksi dan korban diatur dalam Pasal 6 ayat (1) UU 
Perlindungan Saksi dan Korban tidak diberikan untuk korban tindak pidana 
konvensional sehingga berpotensi diskriminatif terhadap korban kejahatan 

tindak pidana konvensional. 

d, Frasa "kesaksian secara tertulis" dalam Pasal 9 ayat (2) UU Perlindungan Saksi 

dan Karban 

Permasalahan dalam implementasi Pasal 9 ayat (2) UU Perlindungan Saksi 
dan Korban terkait kesaksian tertulis saksi dan/atau korban ketika dihadapkan 
sebagai alat bukti di persidangan, penilaiannya dapat dikategorikan sebagai a lat 
bukti surat bukan sebagai alat bukti keterangan saksi, sebagaimana ditentukan 
dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 187 KUHAP. 

e. Pengaturan Pengajuan Dan Pelaksanaan Restitusi 

Pengaturan pengajuan dan pelaksanaan restitusi sebagaimana ketentuan 

Pasal 7A UU Pertindungan Saksi dan Korban tidak implementatif dan ketentuan 
tersebut disharmoni dengan ketentuan Pasal 48 sampai dan 50 UU TPPO yang 
mengatur juga terkait perlindungan saksi dan korban TPPO. 

f. Pennasalahan Frasa •5esuai Dengan Keperluan• dalarn Pasal 11 ayat (3) UU 

Perllndungan Saksi dan Karban 

LPSK memiliki kewenangan untuk membentuk kantor perwakilan di 
daerah sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) yang menyatakan bahwa 
HLPSK mempunyai perwakilan didaerah sesuai dengan keperluan", Namun, 

pada tataran implementasinya salah satu faktor kendala terkait belum 

meratanya kehadiran kantor perwakilan LPSK di daerah adalah adanya frasa 
"sesuoi dengan keperluan". Ketidaktersediaan kantor perwakilan LPSK di 

daerah memperumit dan memperpanjang proses pemberian perlindungan 

saksi dan korban, sehingga hak-hak saksi dan korban menjadi belum optimal 

diberikan. 

g. Belum Adanya Definisi "terlindung" Dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban 

Objek dalam perlindungan saksi dan korban adalah adalah saksi, korban, 

saksi pelaku, pelapor, serta ahli yang mendapatkan hak-hak perlindungan 
dalam Pasal 12A ayat (1) huruf e dan g UU Perlindungan Saksi dan Korban. 

Namun, frasa •tertindung" dalam ketentuan Pasal 12 A ayat (1) huruf e dan g 

UU Pertindungan Saksi dan Korban tersebut tidak terdapat pendefinisiannya 
serta tidak dijelaskan secara rinci apakah masuk sebagai obje 

h. Pengaturan Pembiayaan LPSK 

Anggaran LPSK telah ditentukan dalam pasal 27 UU Perlindungan Saksi 
dan Korban yang mengatur bahwa *Biaya yang di�rlukan untuk pelaksonaan 

tugos LPSK dibebankon kepoda Anggaran Pendapatan dan Be/anja Negara•. 

Namun dengan adanya ketentuan Pasal 27 UU Perlindungan Saksi dan Korban 
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tersebut telah menutup kemungkinan LPSK untuk mendapatkan pendanaan 
dari sumber anggaran lain di luar APBN. 

i. Penambahan Krlteria Saksi Pelaku 

Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Ko<ban telah mengatur 
tentang bagaimana syarat JC mendapatkan perlindungan oleh LPSK, namun 
yang menjadi permasalahan adalah kriteria penentuan JC belum diatur secara 
komprehensif dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, sehingga APH yang 
dalam hal ini Polisi, Jaksa, dan Hakim belum terdapat satu pandangan terkait 
bagaimana seseorang dapat menjadi JC. 

2. Aspek Struktur Hukum/Kelembagaan 

a. Koordlnasl dan Kerjasama Antara LPSK dengan APH Dalarn Rangka 
Penyelenggaraan Periindungan Saksi clan Karban 

UU Perlindungan Saksi dan Korban telah mernberikan amanat bahwa 
terkait perlindungan Saksi dan Korban tidak hanya dapat dilakukan oleh LPSK, 
namun juga dapat diberikan oleh lembaga lain yang juga memiliki kewenangan 
dalam melakukan pemberian perlindungan terhadap Saksi dan Korban tindak 
pld3,..a. Namun, d;ibm t1t:,r:1n lmp!ement"'1n\� pada S33l melakubn upily, 
pemberian perllndunpn ternadap Saksi dan Korban maslh terdapal kendaia 

dalam hal koordlna<l dan kerjasama antara APl-t denpn LPSK di pu>at maupun 
perwakll1n LPSK d, daerah seh ngp hal tersebut mengaklb.itlran beragamnya 
pandangan antara APH dan LPSK dalam melakukan penanganan perllndungan 

terhadap Saks! dan ICorban yang fuca berdampak pada belum opUmalnya 
perllndun;:an temadap Sal.sl dan Korb.on. 

b. Perwakllan lPSK di Daerah 

lPSIC dapat membentuk kantor perNakllan di daenih .-ual den11n 
keperluan sebaga1mana telah ditentukan datam Pasal U UU Pert,ndungan Saks! 
dan Korban dlmana pada saat lnl LPSK tel.oh memlllkl 2 (dua) i<antor perwakllan 
di da•rah, ya!tu di Provlr,si Sumater., Uttra dan di Provlnl:; O.!. Y:liY�kart.l. 
ICehadir.,n Pl'rwakilan LPSK di 2 (dua) provlnsl tersebut m•slh belum optimal, 
u.hlngga pang;,fuan permehenan perflndunpn dan pembertan perllndunsan 
Saksi d;on korban di daerah maslh mengalam, kendala khUStanya daerah van& 

sullt dljansbu lPSK pusal. 

3. Aspek Sarana dan Prasarana 

a. Fasllitas Kantor Perwakllan lPSK di Daerah 

Belum dibentuknya perwakilan LPSK di beberapa daerah disebabkan belum 
tersedianya aset berupa gedung sebagai sarana utama LPSK untuk membuka 

kantor perwakilan di daerah. Sehingga hal tersebut berdampak pada sulitnya 

menjangkau saksi dan korban di beberapa wilayah Indonesia, serta masih banvak 

masyarakat yang belum mengetahui tentang tugas dan wewenang LPSK. 
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b. Sumber Daya Manuasia di Dalam lPSK 

Semakin meningkatnya kasus tin<lak pidana yang tersebar di seluruh 
Indonesia tentunya juga menimbulkan bertambahnya Saksi dan Korban 
kejahatan pidana yang perlu untuk diberikan pertindungan, oleh karena itu 
diperlukan jumlah SOM yang memadai di dalam LPSK guna memberikan 
penanganan yang cepat kepada saksi dan korban yang memerlukan perlindungan 
di setiap proses peradilan pidana atas keterangan yang disampaikannya. Na mun, 

pada tataran implementasinya saat ini jumlah SOM yang dimiliki oleh LPSK 
sebagai lembaga ya111 rnenancani pertin<lungan terhadap saksi dan korban masih 
kurang memadai untuk menangani pertindungan terhadap Saksi dan Korban di 
Indonesia. Kemudian, terkait dengan status kepegawaian LPSK, mayoritas 

pegawai yang bekerja di LPSK berstatus non-ASN. 

4. Aspek Budaya Hullum 

Pada saat ini masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tugas dan 
wewenang LPSK sebagai lembaga yang memberikar, perlindungan terhadap Saksi 
dan Korban. Sehingga banyak kasus yang tidak terungkap akibat masih terdapat 
Saksi yang takut untuk memberikan kesaksiannya dalam proses peradilan sehingga 

menghambat tugas APH. 

B. Rekomendasi 

1. Oalam aspek Substansi Hul<um, Pusat Pemantauan Pelaksanaan Un<lang-Undang 

Sekretariat Jeoderal OPR RI memberikan rekomeodasi sebagai berikut: 

a. Perlu dilakukan penyesuaian terlcait definisi saksi dalam Pasal 1 angka 1 UU 

Perlin<lun1an Saksi dan Karban denpn definisi saksi sebagaimana Putusan MK 

Nomor 65/PUU-Vlll/2010. 

b. Pengaturan perlindungan saksi dan korban sampai dengan tahap pasta putusan 
pengadilan diperlukan agar dalam pelaksanaan perlin<lungan saksi dan korban 
menjadi lebih efektif dan tidak adanya jarak antara ketentuan ideal yang diatur 

dalam undang-undang dengan pelaksanaan yang dijalankan sehingga perlu 
perubahan Pasal 2 dan Pasal 4 UU Perlindunean Saksi dan Korban. 

c. Pasal 6 ayat (1) UU Perlindungan Saksi dan Korban perlu dilakukan perubahan 
terkait pemberian bantuan medis dan rehabilitasi psiko-sosial dengan tidak 

membedakan hanya bagi korban dalam pelancgilran HAM berat, korban tindak 

pidana terorisme, korban TPPO, korban tindak pidana penyiksaan, korban tindak 

pidana kekerasan seksual, dan i<arban penganiayaan berat melainkan 
berdasarkan dampak ancaman yang telah terjadi pada korban. 

d. Pasal 9 ayat (2) UU Perlindun&an Saksi dan Korban perlu dilakukan penambahan 
ketentuan kesaksian yang dinyatakan secara tertulis dikategorikan seba1ai alat 
bukti keterangan saksi selain itu pertu ditambahkan penjelasan bahwa bukti 
keterangan saksi tersebut menjadi victim impact statement dalam suatu perkara 
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pidana sebagai pertimbangan hakim untuk memutuskan hal yang dapat 

diberikan kepada karban suatu tindak pidana. 

e. Perlu diadapsi ketentuan terkait pengajuan dan pelaksanaan restitusi UU TPPO 

dengan Pasal 7A UU Perlindungan Saksi dan Karban. 

f. Menurut Akademisi FH UPN perlu dilakukan perubahan terhadap frasa "sesuai 

dengan keperluan" dalam Pasal 11 ayat (3) UU Perlindungan Saksi dan Karban 

perlu dilakukan perubahan dengan mengakamodir kantor perwakilan LPSK di 
tiap lbu Kata Pravinsi. Hal tersebut didukung aleh pendapat para pemangku 

kepentingan yang berada di daerah untuk menghadirkan kantar perwakilan LPSK 

di daerah setidak·tidaknya di ibukata pravinsi. 

g. Perlu dilakukan penambahan definisi terlindung sebagaimana diatur dalam Pasal 
12A ayat (1) huruf e dan g baik dalam ketentuan umum atau penjelasan Pasal 
12A ayat (1) huruf e dan ll pada perubahan UU Pcrlindungan Saksi dan Karban. 

h. Perlu dilakukan perubahan terhadap Pasal 27 UU Perlindungan Saksi dan Karban 

dengan mengakomodir skema anggaran LPSK diluar APBN. 

i. Perlu dilakukan perubahan dengan menambahkan kriteria JC dalam perubahan 

Pasal 28 ayat (2) UU Perlindungan Saksi dan Korban dengan memperhatikan 

butir 9 huruf b SEMA No. 4 T3hun 2011. 

2. Dalam aspek Struktur Hukum/kelembagaan, diberikan rekamendasi sebagai 
berikut: 

a. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara LPSK dengan APH harus terus 

ditingkatkan dengan melakukann MoU /kerjasama antara LPSK dengan APH dan 

lembaga lain yang juga memiliki kewenangan dalam memberikan perlindungan 

Saksi dan Karban, serta MoU tersebut dapat terus diperbarui setiap jangka waktu 

yang telah ditentukan berakhir sehingga pemenuhan hak-hak Saksi dan Karban 
serta pemberian rasa aman terhadap Saksl dan Korban pada setiap proses 

peradilan pidana dapat berjalan optimal. 

b. Per!unya per,,:akilan LPSK di tingkat previnsi \<an& bersifat mandiri sebagai 

pelaksana tugas dan fungsi LPSK Pusat di daerah yang berkedudukan di lbu Kota 
Provinsi. Dimana perwakilan LPSK di daerah merupakan pelaksana tugas dan 

fungsi LPSK pusat dalam hal melaksanakan proses perlindungan Saksi dan Karban 

di daerah, sehingga kedudukan perwakilan LPSK berada di bawah dan 

bertanggungjawab kepada Pimpinan LPSK. 

3. Dalam aspek Sarana dan Prasarana, diberikan rekomendasi sebacai berikut: 

a. Perlunya dukungan Pemerintah dalam bentuk penyediaan fasilitas berupa 

gedung sebagai sarana kepada LPSK yang akan membentuk kantor perwakilan di 

daerah guna mempermudah dalam pemberian pelayanan perlindungan terhadap 

Saksi dan Karban di daerah. 
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b. Perlunya penambahan jumlah SDM khususnya pada kantor perwakilan baik di 

pusat maupun di daerah melalui perekrutan penerimaan Aparatur Sipil Negara. 

Kemudian, terkait dengan status kepepwaian LPSK banyak pegawai yang masih 

berstatus non-ASN diubah menjadi ASN seperti yang dilakukan oleh KPK supaya 

dapat meningkatkan keM!jahteraan pegawai LPSK dan memudahkan 

menstandarkan kompetensi pegawai di LPSK. 

4. Dalam aspek Budaya Hukum, dlberikan rekomendasl sebagal berikut: 

Perlunya pelaksana.in pemberian sosialisasi dan edubsi rnengenai perlindungan 
Saksi dan Korban yang beri<elanjutan kepada masyarakat khususnya, akademlsi, 

mahasiswa, LBH, lemba,ga swadaya masyarakat, dan Pemerintah Daerah. Lembaga 

lembap tersabut dapat berkumpul dan membentuk komunitas jejaring LPSK di 
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