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ABSTRAK 

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN MENURUT 

HUKUM ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 31 

TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI  

DAN KORBAN 

Oleh: 

RISKA OKTAVIA LUBIS 

Peran seorang saksi dalam kasus pengadilan pidana 

sangat penting, karena keterangan saksi akan menentukan 

apakah seseorang itu bersalah atau tidak  dalam melakukan 

tindak pidana, saksi juga dianggap memiliki kemampuan untuk 

menentukan kemana arah putusan hakim. dalam memberikan 

kesaksian saksi sering kali berada di bawah tekanan, di 

intimidasi, teror, dan bahkan ancaman kematian. Dengan 

berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun  2014 mengenai 

perlindungan bagi saksi dan korban yang telah mengatur 

tentang hak-hak saksi dan korban dan bentuk-bentuk 

perlindungan saksi dan korban adapun yang menjadi 

permasalahan dalam skripsi ini adalah Bagaimana perlindungan 

hukum bagi saksi dan korban menurut Undang-Undang nomor 

31 Tahun 2014? Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap 

perlindungan saksi dan korban?  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 

deskriptif-analitik, yaitu penelitian yang memaparkan suatu 

masalah tentang tinjauan hukum Islam mengenai perlindungan 

bagi saksi dan korban dari ketentuan- ketentuan yang terdapat 

dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana positif yang 

dianalisis memakai analisa deduktif yang diinterprestasikan  dan 

kemudian disimpulkan. Pengumpulan data menggunakan studi 

kepustakaan (library research) yang meliputi dokumentasi, 

membaca, menelaah buku-buku kaidah-kaidah hukum normatif. 



 

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan 

bagi saksi dan korban menurut hukum  positif dengan hadirnya 

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan korban Undang- Undang tersebut telah memberi 

kemajuan bagi perlindungan saksi dan korban dengan adanya 

peran LPSK dalam penguatan sistem peradilan pidana 

Indonesia tentunya sangat besar. Karena dalam sistem peradilan 

pidana berdasarkan KUHAP sangat menitik beratkan kepada 

tersangka dan terdakwa, sementara untuk saksi dan korban 

sangat minim sekali. Sehingga LPSK yang memiliki peran 

dalam melakukan perlindungan terhadap saksi maupun korban 

dapat mengurangi kekurangan KUHAP. ketentuan pidana 

dalam hukum positif bagi pelaku yang melakukan ancaman dan 

intimidasi terhadap saksi dan korban dapat dikenakan pidana 

penjara dan denda sesuai pasal yang berlaku.  Sedangkan 

menurut hukum Islam walaupun tidak dijelaskan secara spesifik 

tentang perlindungan saksi dan korban dalam hukum Islam, 

namun demikian perlindungan terhadap manusia dianjurkan 

dalam hukum Islam  memberikan jaminan perlindungan bagi 

saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya itu merupakan 

dasar hukum Islam. Penerapan hukum Islam yang tepat dan 

benar akan menjamin rasa keadilan, rasa keadilan ini tidak 

hanya berlaku orang islam saja, tetapi juga untuk seluruh umat 

manusia karena Islam ditujukan untuk menyelamatkan umat 

manusia rahmatan lil alamin. ketentuan pidana dalam hukum 

Islam  bagi orang yang melakukan kejahatan ada dua yaitu  

hukuman didunia dan diakhirat (qisas bagi pembunuhan dan 

penganiayaan) kalau hukuman itu hapus di ganti dengan 

hukuman diyat atau ganti rugi.  

 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

                      

                            

               

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi 

orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) 

karena Allah, menjadi saksi dengan adil. dan 

janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. 

Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada 

takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 

Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan” 

(surat Al- maidah ayat 8). 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian ini berjudul “Tinjauan  Hukum islam 

terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban untuk lebih memahami 

maksud dari penulisan tersebut maka penulis akan 

memaparkan beberapa istilah dalam judul tersebut yang 

berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat di 

pertanggungjawabkan. 

1. Perlindungan : suatu bentuk pelayanan yang wajib 

dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat 

keamanan untuk memberikan rasa aman, baik fisik 

maupun mental,kepada korban dan saksi dari ancaman, 

gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang 

diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, 

penuntutan dan atas pemeriksaan di sidang pengadilan. 

2. Saksi : adalah orang yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, dan 

ia alami sendiri.
1
 

3. Korban : seseorang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana.
2
 

4. Hukum Islam adalah hukum yang diinterprestasikan 

dan dilakasanakan oleh para sahabat Nabi yang 

merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan melalui 

metode qiyas dan metode ijtihad lainnya.
3
 Namun secara 

umum hukum islam adalah peraturan islam yang 

mengatur seluruh sendi kehidupan umat Islam, hukum 

yang diciptakan oleh Allah SWT supaya manusia 

                                                             
 

1
 Bambang Waluyo, Sistem Pembuktian dalam Peradilan Indonesia, 

Cetakan Kedua, (Jakarta Sinar Grafika, 1996), h. 11. 

 
2
 Arif Gosita, Masalah Korban Kejahatan,Cetakan Pertama, 

(Jakarta, Akademika  Pressindo, 1993), h. 262. 
3
 Zainuddin Ali, Pengantar Ilmu Hukum di Indonesia, Cetakan 

Pertama,(Jakarta: Sinar Grafika,  2008),  h.  22. 



 

berpegang teguh kepada Nya. Sedangkan menurut Hasbi 

Ash-Shiddqy adalah koleksi daya upaya ahli hukum 

(fuqaha) untuk menetapkan syari‟at atas kebutuhan 

masyarakat.
4
 

5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 adalah 

undang- undang yang mengatur tentang perlindungan 

bagi saksi dan korban yang memuat tentang Lembaga 

perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dalam 

melindungi saksi  dan korban.
5
 

Dari beberapa penjelasan istilah tersebut diatas, 

dapat ditegaskan bahwa yang dimaksud dengan judul 

penelitian adalah Tinjauan  Hukum Islam terhadap Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban, dalam konteks ini bagaimana  peranan 

Undang- Undang No 31 Tahun 2014 dalam melindungi 

saksi dan korban. 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1.  Karena keberhasilan suatu peradilan pidana sangat 

bergantung pada alat bukti yang dimunculkan dalam 

persidangan terutama keterangan saksi dan korban saat 

ini, tidak  sedikit kasus yang kandas karena tidak adanya 

bukti, kekerasan fisik maupun pisikologis dalam bentuk 

teror ataupun intimidasi dan stigmatisasi seringkali 

diarahkan kepada saksi dan korban dengan tujuan agar 

saksi dan korban tidak memberikan keterangan yang 

memberatkan para pelaku kejahatan. 

2.  Pembahasan ini sesuai dengan jurusan yang penulis 

tekuni, di Fakultas Syari‟ah jurusan Jinayah Siyasah. 

                                                             
 

4
 Hasby Ash-shiddqy, falsafah Hukum Islam, (Jakarta: Bulan 

Bintang, 1975), h. 44. 

 
5
 Undang-Undang  No. 31 Tahun  2014 Tentang Perlindungan Saksi 

dan Korban 



 

3. Tersedianya berbagai literatur yang memadai sehingga 

penulis berkeyakinan bahwa penelitian ini dapat 

diselesaikan sesuai dengan waktu yang direncanakan. 

 

C. Latar Belakang Masalah 

Hal penting dalam negara hukum adalah adanya 

penghargaan dan komitmen menjunjung tinggi hak asasi 

manusia serta jaminan  semua warga negara bersamaan 

kedudukanya di dalam hukum (equality before the law). 

Pasal 27 ayat 1 UUD 1945 menegaskan “segala warga 

negara bersamaan kedudukanya di dalam hukum dan 

pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan 

pemerintahan itu dengan ada kecualinya”. Demikian pula 

korban yang harus mendapatkan pelayanan hukum berupa 

perlindungan hukum bukan hanya tersangka dan terdakwa 

saja yang dilindungi hak-haknya  saksi dan korban wajib 

dilindungi.
6
  

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 mengatur 

tentang Perlindungan saksi  dan korban, Saksi dan korban 

berhak  memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 

keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman 

yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau 

telah diberikannya.
7
 Diatur pula dengan sebuah lembaga 

yang bertangung jawab untuk menangani pemberian 

perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban yang 

dinamakan  perlindungan saksi dan korban (LPSK). 

Setidaknya Undang- Undang ini suatu langkah maju dalam 

upaya pembaharuan hukum di Indonesia dan sebagi pondasi 

perlindungan saksi dan korban dalam ranah peradilan 

pidana Indonesia. Kelahiran Undang-undang diharapkan 

memberi landasan hukum yang kuat bagi perlindungan 

terhadap saksi dan korban. Dari peraturan Undang- undang   

tersebut dapat disimpulakan bahwa ada beberapa macam 

                                                             
6 Bambang Waluyo, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, 

(Jakarta Sinar  Grafika, , 2014), h. 34. 

 7 Undang-Undang  No. 31 Tahun  2014 Tentang Perlindungan Saksi 

dan  Korban Pasal 5 



 

bentuk perlindungan saksi dan korban diantaranya 

Restetusi, Kompensasi, Konsling, dan Rehabilitasi. 

Restetusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada 

korban atau keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga. 

Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh 

negara kepada korban atau keluarganya karena pelaku tidak 

mampu memberikan ganti kerugian sepenuhnya yang 

menjadi tangung jawabnya. Konsling adalah suatu bantuan 

pisikolog untuk mengurangi dampak negatif yang sifatnya 

pisikis dari suatu tindak pidana. Sedangkan Rehabilitasi 

ialah suatu bentuk bantuan berupa pengobatan dan 

perawatan yang dilakukan pada fasilitas rehabilitasi untuk 

memulihkan dan mengembangkan kembali kemampuan 

fisik, mental dan sosial korban.
8
 

Peranan saksi dan korban dianggap memiliki 

kemampuan yang dapat menentukan kemana arah putusan 

hakim, hal ini memberikan dampak pada setiap keterangan 

saksi dan korban sebagai alat bukti sehingga selalu 

mendapat perhatian yang sangat besar baik plaku hukum 

yang terlibat. 

Saksi dan korban dalam memberikan kesaksiannya 

sudah sepatutnya diberikan perlindungan hukum karena 

dalam mengungkapkan suatu tindak pidana saksi dan 

korban secara sadar mengambil resiko, resiko ini yang 

sering kali mengancam kehidupan dan kebebasan saksi dan 

korban, itulah sebabnya saksi maupun korban cendrung 

tidak mau bicara, karena posisi publiknya justru dapat 

menjadikannya korban untuk yang kedua kalinya karena 

dalam mengungkapkan peristiwa yang ia alami, didengar 

maupun diketahuinya. Rentannya posisi saksi dan korban 

terhadap teror dan intimidasi membuat penegak hukum 

mengalami kesulitan dalam menemukan kejelasan suatu 

tindak pidana. 

                                                             
8 Didik Arif Mansur, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan 

antara Norma dan Realita, Cetakan Pertama,(Jakarta:  PT Raja Grafindo 

Persada, 2008), h. 166. 



 

Perlindungan terhadap saksi dan korban sangat 

tergantung pada tujuan yang hendak dicapai dari 

pelaksananya kemungkinan para pelaku kejahatan mencoba 

mengintimidasi atau melakukan upaya-upaya tertentu guna 

mencegah para saksi dan korban memberikan kesaksian 

yang memberatkan. Disinalah peran penting program 

perlindungan terhadap saksi dan korban mencakup langkah- 

langkah untuk melindungi saksi dan korban dari serangan 

fisik dan pisikologis cara yang ditempuh ialah merahasiakan 

identitas saksi dan korban menyediakan penjagaan fisik 

(safe hause) rumah aman serta membantu untuk pidah 

lokasi dan tempat tinggal asalnya dalam kasus tertentu yang 

membahayakan, perogram ini berlaku baik mereka yang 

menjadi korban atau bagi mereka yang menyaksikan 

peristiwa kejahatan. 

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat 

tergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau 

dimunculkan dalam persidangan, terutama saksi merupakan 

faktor penting dalam pengungkapan dan pembuktian fakta 

yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti 

lain untuk menguatkan sebuah peneyelidikan, penyidikan 

dan pembuktian dipengadilan. Saksi dan korban sangat di 

harap dapat menjelaskan rangkain kejadian yang berkaitan 

dengan sebuah peristiwa yang menjadi objek pemeriksaan 

di muka persidangan. Saksi dan korban  bersama alat bukti 

lain akan membantu hakim untuk menjatuhkan putusan 

yang adil dan objektif bedasarkan fakta-fakta hukum yang 

diungkapkan.
9
 

Secara umum Allah SWT sering kali dalam ayat-

ayatnya menyuruh manusia untuk berbuat baik terhadap 

sesama karena agama Islam diturunkan sebagai Ramatan 

Lil‟Alamin, dan tolong-menolong telah menjadi identitas 

orang-orang muslim. Dalam Islam, tolong menolong tidak 

hanya dianjurkan ketika seseorang telah menjadi korban 

tetapi dalam setiap berbuat kebaikan juga umat Islam 
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dianjurkan untuk saling bahu-membahu dan saling tolong 

menolong.
10

 

Dalam hukum Islam terdapat ketentuan yang dapat 

dipandang sebagai bentuk perlindungan terhadap korban, 

salah satunya adalah sistem diyat yang diwajibkan atas 

pelaku pembunuhan yang dimaafkan, seperti pembunuhan  

sengaja. 

Perintah itu antara lain disebutkan dalam al-Qur‟an 

surat Al- baqarah ayat 178 yang berbunyi:  

                         

                         

                        

              

Artinya:“Hai-hai orang yang beriman, diwajibkan atas 

kamu qishaash berkenaan dengan orang- orang 

yang dibunuh, orang merdeka dengan orang 

merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan 

wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu 

pema‟afan dari saudaranya, hendaklah yang 

mema‟afkan, mengikuti dengan cara yang baik, 

dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat 

kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik 

pula, yang demikian itu adalah suatu keringanan 

dari Tuhan kamu dan satu rahmat. Barangsiapa 

yang melapaui batas sesudah itu, maka baginya 

siksa yang sangat pedih.
11
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Al-qur‟an juga menegaskan keberadaan saksi 

memiliki peranan yang sangat penting untuk 

mengungkapkan sebuah kebenaran, bahkan seorang saksi 

harus adil dalam memberikan keterangan sebagaimana 

terdapat dalam Al-qur‟an surat Al-Ma‟idah : 8 disebutkan 

bahwa : 

                     

                         

                   

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu 

jadi orang-orang yang selalu menegakkan 

(kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan 

adil. dan janganlah sekali-kali kebencianmu 

terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 

Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu 

lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan”.
12

 

 Berdasarkan ayat diatas menunjukan bahwa 

menunaikannya tidak ada bahaya yang menimpa baik 

badannya, kehormatannya, hartanya, ataupun keluarganya, 

karena apabila saksi itu mendapatkan kesulitan baik berupa 

ancaman kepada keluarga, kehormatan, harta dan jiwanya 

maka saksi akan memberikan keterangan sesuai dengan apa 

yang diinginkan oleh pengancam, untuk menghindari hal 

tersebut maka saksi diberikan perlindungan. 

Keberadaan seorang saksi memiliki peranan yang 

penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan 

seorang saksi diharapkan bersikap adil dalam memberikan 

informasi dan dilarang keras memberikan keterangan palsu 
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dalam mengungkap sebuah fakta. Saksi dan korban 

merupakan unsur yang sangat penting dalam proses pradilan 

pidana, keberadaan saksi dan korban dalam proses peradilan 

saat ini kurang mendapatkan perhatian oleh penegak 

hukum, keengganan saksi dalam memberikan kesaksian 

karena  telah mendapatkan ancaman dan intimidasi. 

Pemberian kesaksian merupakan langkah yang 

penuh resiko, karena itu diperlukanya adanya jaminan 

perlindungan saksi dan korban sangatlah penting. 

Mengingat  contoh kasus  sejak september 2016, (LPSK) 

telah melindungi 12 orang saksi dalam kasus pembunuhan 

dan penipuan yang berkedok penggandaan uang   yang 

diduga dilakukan Dimas Kanjeng, kondisi psikologis para 

saksi dan korban terganggu karena trauma, para saksi dan 

korban mengaku menerima  pesan singkat gelap, isi pesan 

singkat tersebut agar mereka tidak mendekati di padepokan, 

memang tidak ada acaman pembunuhan akan tetapi mereka 

trauma dengan kejadian yang dialami dua orang 

sebelumnya yaitu Abdul Gani dan  Ismail Hidayah yang 

menjadi korban pembunuhan. Lembaga Perlindungi Saksi 

dan Korban (LPSK) memutuskan untuk memberikan 

perlindungan kepada 12 orang saksi dan korban tersebut 

sesuai dengan amanat Undang- Undang perlindungan saksi 

dan korban berupa perlindungan fisik kepada saksi maupun 

korban penipuan Dimas Kanjeng mengingat dugaan tindak 

pidana yang dilakukanya terorganisir, hal itu membuat 

potensi ancaman terhadap saksi dan korban sangat tinggi,  

serta mendampingi saksi dan korban pada setiap tahapan 

proses peradilan pidana.
13

 

Sudah seharusnya penegak hukum memberikan 

rasa aman dan bebas kepada saksi  dan korban pada saat 

diperiksa sehingga saksi dan korban dapat memberikan 

keterangan yang sebenar-sebenarnya. Saksi tidak boleh 

ragu-ragu menjelaskan peristiwa yang sebenarnya, 

walaupun keteranganya itu memberatkan terdakwa. 

                                                             
13

 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Korban( On-line), 

tersedia http://poskotanews.com/, (Diakses 20 Oktober 2016)   



 

Mengkritisi situasi yang demikian itu muncul kegelisahan 

akademik dengan mempertanyakan mengapa saksi dan 

korban tidak mendapat jaminan maksimal seperti jaminan 

terhadap tersangka dan terdakwa yang lebih banyak 

memberikan hak- hak istimewa, problematika inilah 

menurut penulis perlu diteliti. 

 

D.  Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka dapat 

dirumuskan beberapa pokok masalah yaitu : 

1. Bagaimana  perlindungan hukum bagi saksi dan korban 

menurut undang-undang nomor 31 tahun 2014? 

2. Bagaimana pandangan  hukum Islam terhadap 

perlindungan saksi  dan korban? 

 

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

Adapun tujuan dan manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini: 

a. Untuk mengetahui dan menganalisis sejauh mana 

perlindungan hukum yang diberikan kepada saksi 

dan korban menurut hukum positif. 

b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum 

islam teerhadap perlindungan saksi  dan korban. 

2. Kegunaan Penelitian 

a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan 

sebagai referensi dan informasi bagi Fakultas 

Syari‟ah dan diharapkan sebagai sumbangsih 

pemikiran yang positif bagi pengembangan 

khazanah untuk ilmu pengetahuan hukum, agar tetap 

hidup dan berkembang khususnya tentang 

perlindungan saksi dan korban. 

b. Secara praktis penelitian ini dapat memberikan 

pengetahuan kepada masyarakat untuk memberikan 

kesaksian tanpa rasa takut atas ancaman dan 

intimidasi  dan para hakim yang berwenang 

menangani dan memutuskan perkara yang tidak 



 

mengabaikan keberadaan saksi dan korban dan 

diangkat menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi). 

 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Sifat Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian 

pustaka (library research), yaitu penelitian yang 

menekankan sumber informasi dari buku-buku 

hukum jurnal, makalah, surat kabar dan menelaah 

dari berbagai macam literatur-literatur yang 

mendapat hubungan relevan dengan permaslahan 

yang diteliti.
14

 

b. Sifat Penelitian 

Dilihat dari sifatnya, penelitian ini termasuk 

penelitian hukum yuridis normatif. Adapun bentuk 

penelitian yuridis normatif  adalah penelitian hukum 

yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka.
15

 Penelitian ini dianalisis dengan 

menggunakan metode  deskriptif analitik yaitu 

dengan cara menganalisa data yang diteliti dengan 

memaparkan data-data tersebut, kemudian diperoleh 

kesimpulan.
16

 

2. Sumber data 

Sumber-sumber penelitian terdiri dari tiga 

sumber, diantaranya adalah  sumber hukum primer, 

sumber  hukum sekunder, dan sumber hukum tresier. 

Untuk lebih jelasnya berikut ini akan diuraikan tentang 

sumber data tersebut, yaitu: 

a. Sumber bahan hukum primer  

 Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang 

sifatnya mengikat atau berhubungan dengan 
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permasalahn yang terkait. Dalam hal ini peraturan 

perundang- undangan terkait dengan  saksi dan 

korban maka bahan hukum primer peniliti gunakan 

adalah al-Qur‟an, hadits, pendapat- pendapat para 

ahli dan peraturan perundang-undang No 31 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan saksi korban. 

b. Sumber bahan hukum sekunder 

Sebagai sumber pendukung yaitu semua 

sumber yang memuat informasi tentang objek 

penelitian di atas baik dari undang- undang, kitab- 

kitab fiqih, jurnal, surat kabar dan lain sebagainya 

yang terkait dengan masalah perlindungan saksi dan 

korban. 

c. Sumber bahan hukum tersier 

Merupakan bahan hukum sebagai perlengkap 

kedua bahan hukum primer dan sekunder seperti 

kamus besar bahas indonesia, kamus hukum 

ensklopedia,dan artikel yang dapat membantu 

penelitian ini. 

3.  Metode pengumpulan data 

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini 

adalah mencari beberapa peraturan perundang-undangan 

yang terkait dengan pokok permaslahan serta 

mempelajari literatur yang berupa buku karya ilmiah, 

untuk mencari konsep –konsep, teori dan pendapat yang 

berkaitan erat denga permaslahan yang selanjutnya 

dibahas dan kemudian disajikan dalam bentuk uraian.  

4. Metode Pengolahan Data 

 Setelah sumber (literature) mengenai data 

dikumpulkan berdasarkan sumber di atas, maka langkah 

selanjutnya adalah pengolahan data yang diproses sesuai 

dengan langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Pemeriksaan data (editing) yaitu memeriksa ulang, 

kesesuaian dengan permasalahan yang akan diteliti 

setelah data tersebut terkumpul. 

b. Penandaan data (coding) yaitu memberi catatan data 

yang menyatakan jenis dan sumber data baik 



 

bersumber dari al-Qur‟an dan hadis, atau buku-buku 

literatur lainnya yang relevan dengan penelitian. 

c. Sistematika data (sistematizing)  yaitu menempatkan 

data menurut kerangka sistematika bahasan 

berdasarkan urutan masalah
17

. 

5. Metode Analisis  Data 

Adapun metode analisis data yang  digunakan 

dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitik 

yaitu untuk memaparkan hasil dari penelitian ini, peneliti 

akan mendeskripsikan secara luas data yang diperoleh 

kemudian difokuskan pada permasalahan yang diangkat. 

Setelah itu, peneliti menganalisa hasil dari perolehan 

data dengan menggunakan kerangka teori yang sesuai, 

dari latar belakang masalah yang ada, sehingga diperoleh 

kesimpulan yang akhirnya digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang ada. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

A. Pengertian Perlindungan Hukum 

Perlindungan hukum merupakan suatu terem yang 

terdiri dari kata “perlindungan” dan “hukum” kedua terem 

ini mempunyai arti masing- masing, dalam kamus besar 

Bahasa Indonesia perlindungan berasal dari kata lindung, 

mengayomi, mempertahankan, dan membentengi. 

Sedangkan perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, 

penjagaan, asilun, dan bunker.
18

 Beberapa unsur kata 

perlindungan: 

1. Melindungi: supaya tidak terlihat tampak, menjaga , 

memelihara, merawat, menyelamatkan. 

2. Perlindungan: proses cara, perbuatan tempat 

berlindung, hal (perbuatan) melindungi (menjadikan 

atau menyebabkan berlindung). 

3. Perlindungan: orang yang melindungi, alat untuk 

melindungi. 

4. Terlindung: tertutup sesuatu hingga tidak kelihatan.  

5. Lindungan: yang dilindungi, cak tempat berlindung, cak 

perbuatan. 

6. Memperlindung: menyebabkan berlindung. 

7. Melindungkan: membuat diri terlindung. 

Sedangkan hukum menurut kamus hukum adalah 

peraturan yang dibuat oleh penguasa, pemerintah atau adat 

yang berlaku bagi semua orang di suatu masayarakat atau 

negara.
19

 

Perlindungan hukum menurut Satijpto Raharjo 

perlindungan hukum  adalah adanya upaya melindungi 

kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu 
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kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka 

kepentingannya tersebut.
20

 

Pengertian perlindungan dalam undang- undang 

perlindungan saksi dan korban adalah segala upaya 

pemenuhan hak dan pemebrian bantuan untuk memberikan 

rasa aman kepada saksi dan korban yang wajib 

dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai 

dengan ketentuan undang- undang.
21

 

Perlindungan hukum selalu dikaitkan dengan 

konsep rechtsstaat
22

 dan the rule of law.
23

 Gagasan kedua 

konsep tersebut yaitu untuk memberikan pengakuan dan 

perlindungan terhadap hak asasi manusia melalui peradilan 

yang bebas dan tidak memihak.
24

 

Berdasarkan dari pengertian di atas maka yang 

dimaksud dengan perlindungan hukum adalah suatu  bentuk 

pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak 

hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, 

baik fisik atau mental kepada korban dan saksi ancaman, 
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ganguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang 

diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan.   

Sedangkan dalam syariat Islam pembelaan atau 

perlindungan adalah hak (kewajiban) seseorang untuk 

mempertahankan atau melindungi dirinya atau diri orang 

lain, atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang 

lain, dengan memiliki kekuatan yang diperlukan, dari setiap 

serangan nyata yang tidak sah. Pembelaan khusus baik 

bersifat wajib atau mempertahankan hak hanya 

dimaksudkan untuk menolak serangan dan bukan sebagai 

hukuman atas serangan tersebut sebab meskipun sudah ada 

pembelaan, namun penjatuhan hukuman atas penyerangan 

karena serangan yang masih dijatuhkan.
25

 Dari pengertian 

di atas dapat disimpulkan bahwa pembelaan atau 

perlindungan khusus adalah seseorang yang mempunyai 

hak dan kewajiban untuk melindungi dirinya maupun orang 

lain yang tujuannya untuk mempertahankan hartanya atau 

orang lain dari serangan nyata yang tidak sah. 

Sumber adanya hak pembelaan khusus ialah firman 

Allah dalam surat Al- baqarah  194: 

                          

                               

       

 

Artinya:“Bulan haram dengan bulan  haram, dan terhadap 

sesuatu yang dihormati   barang siapa yang 

menyerang atas kamu maka seranglah ia 

sebagaimana ia menyerang kamu. Bertaqwalah 
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kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta 

orang yang bertakwa”.
26

 

Perlindungan hukum dalam Islam menekankan 

persamaan seluruh umat manusia di mata Allah SWT. yang 

menciptakan manusia dari asal yang sama dan kepadanya 

semua patuh. Masalah superior manusia yang berkenaan 

dengan asal mula manusia kembali ditekankan bahwa 

agama Islam tidak mengakui adanya hak istimewa yang 

berdasarkan kelahiran, kebangsaan, ataupun kalangan 

buatan lainnya yang dibentuk oleh manusia itu sendiri. 

Kemuliaan itu terletak pada amal kebajikan itu sendiri. 

Sesuai dengan Firman Allah SWT.  dalam Surat Al- Hujurat 

13 : 

                      

                         

 

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan 

kamu dari seorang laki- laki dan seorang 

perempuan dan menjadikan kamu berbangsa- 

bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 

mengenal. Sesungguhnya orang yang paling taqwa 

diantara kamu. Sesungguhnya Allah lagi Maha 

mengetahui lagi Maha mengenal”. 
27
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Agama Islam menganggap bahwa semua manusia 

itu sama dan merupakan anak keturunan dari nenek moyang 

yang sama. Agama Islam telah menghancurkan diskriminasi 

terhadap kasta, kepercayaan, perbedaan warna kulit, dan 

agama.  

 Saksi dan korban dilindungi oleh Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang bertangung 

jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan 

bantuan pada saksi dan korban berdasarkan tugas dan 

kewenagan sebagaimana diatur dalam Undang- Undang No 

31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.
28

  

Program perlindungan terhadap saksi mencakup langkah-

langkah untuk melindungi saksi dari serangan fisik dan 

psikologis, cara yang ditempuh biasanya dengan 

merahasiakan identitas saksi, menyediakan penjagaan fisik 

dan safe house (rumah aman), serta dalam kasus ekstrim, 

membantu saksi untuk pindah dari lokasi tempat tinggal 

asalnya. Program ini berlaku baik bagi mereka yang 

menjadi korban  langsung dari suatu tindak kejahatan 

maupun bagi mereka yang menyaksikan peristiwa 

kejahatan.
29

 

 

B. Saksi dalam Hukum  Islam  

1. Pengertian  Saksi 

Saksi menurut bahasa Arab yaitu “ Kesaksian 

syahaadah itu diambil dari kata Musyaahada  yang 

artinya melihat dengan mata kepala, karena Syahid 

orang yang menyaksikan itu memberitahukan tentang 

apa yang disaksikannya dan dilihatnya. Maknanya ialah 

pemberitahuan seseorang tentang apa yang dia ketahui 
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dengan lafazh:  Aku menyaksikan atau kau telah 

menyaksikan asyahdu atau syahidtu.
30

 

Dikatakan pula bahwa Kesaksian syahaadah 

berasal dari kata i‟laam pemberitahuan  firman Allah 

SWT : 

           

Artinya: “Allah menyatakan bahwasanya tidak ada 

Tuhan melainkannya”.
31

 

 

Arti dari kata syahida adalah alima 

mengetahui syahid adalah orang yang membawa 

kesaksian dan menyampaikannya sebab dia 

menyaksikan apa yang tidak diketahui orang lain. 

Menurut istilah saksi adalah: 

ِىُد َحا ِمُل اّشَُّها َدِة  َوُمَؤدِّ يْ َها ِِلنَُّو ُمَشا ِىٌد ِلَما َغَلَب َعن  َواشَّا
 َغْ ٍ 

Artinya: “Saksi adalah orang yang membawa amanat 

persaksikan dan melaksanakannya karena ia 
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menyaksikan hal-hal yang tidak dapat 

dilakukan oleh orang lain”.
32

 

Sedangkan kesaksian itu sendiri adalah:  

 اَلطَِّر ْيُق اْلُمتَ َعا ِد ِِل تْ َيا ِن اجَلَر ِئِما

Artinya: “cara pembuktian untuk memberikan 

ketentuan tindak pidana  kejahatan”.
33

 

Secara terminologi (istilah) Al-Jauhari 

menyatakan bahwa “kesaksian” berarti berita pasti. 

Musyahadah artinya sesuatu yang nyata, karena saksi 

adalah orang yang menyaksikan sesuatu yang orang 

lain tidak mengetahuinya dikatakan bahwa kesaksian 

berarti seseorang yang memberitahukan secara benar 

atas apa yang dilihat dan didengarnya.
34

 

Dalam kamus istilah fiqih, Saksi adalah orang 

atau orang-orang yang mengemukakan keterangan 

untuk menetapkan hak atas orang lain. 

Dalam pengadilan, pembuktian dengan saksi 

adalah penting sekali, apalagi ada kebiasaan didalam 

masyarakat bahwa perbuatan-perbuatan hukum yang 

dilakukan itu tidak dicatat.
35

  

                                                             
32

 Muhamad Ibnu Ismail As Sana‟ ani, Subul al –Salam, jilid VI , ( 

Mesir: Daar al-fikr, 1992 ), h. 32. 
33

  Abdul Qadir Audah, al- Tasyri Jina‟fi al Islami Muqaran bi al-

qoaun al wadhy, Maktabah Daar al- Urubah, 1963, hlm. 325. 
34

 Ihsanudin dan Muhamad Najib, Panduan Pengajaran  Fiqih 

Perempuan di Pesantren, (Yogyakarta: YKF dan  Ford Foundation, 2002), h. 

93.  
35

 M. Abdul Mujieb dan Mabruri Tholhah , Kamus Istilah Fiqih, 

(Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), h. 306. 



 

Sementara itu madzkur  memberikan batasan 

bahwa kesaksian adalah keterangan orang yang dapat 

dipercaya di depan sidang pengadilan dengan lafadz- 

lafadz  kesaksian untuk menetapkan hak orang lain.
36

 

Dari beberapa pengertian diatas dapat diambil 

kesimpulan bahwa kesaksian itu harus memenuhi 

unsur-unsur yaitu: 

a. Adanya persengketaan dalam perkara sebagai obyek. 

b. Didalam obyek tersebut terdapat hak yang harus 

diteggakan oleh hakim. 

c. Adanya orang memberitahukan apa yang 

diketahuinya. 

d. Harus memberitahukan berita yang sebenarnya.  

e. Berita tersebut diberitahu kepada orang yang berhak 

menerimanya, dan pemeberitahuan itu diucapkan 

dengan kesaksian.
37

 

 

2. Dasar Hukum Pidana Islam tentang Kesaksian 

Keberadaan saksi sangat memiliki peranan 

yang sangat penting untuk mengungkapkan sebuah 

kebenaran, bahkan seorang saksi harus adil dalam 

memberikan keterangan  dijelaskan dalam Al-qur‟an 

surat Al- maidah ayat 8 
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman hendaklah 

kamu Jadi orang-orang yang selalu 

menegakkan (kebenaran) karena Allah, 

menjadi saksi dengan adil. dan janganlah 

sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak 

adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih 

dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada 

Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”.
38

 

 Hukum memberikan kesaksian adalah fardhu 

Kifayah artinya jika dua orang telah memberikan 

kesaksian maka semua orang telah gugur kewajibanya. 

dan jika semua orang menolak tidak ada yang mau 

untuk menjadi saksi maka berdosa semua karena 

maksud kesaksian itu adalah untuk memelihara hak. 

Hukumnya dapat beralih menjadi  fardhu „ain,  jika 

tidak ada orang lain selain mereka berdua yang 

mengetahui suatu kasus itu. Terhadap saksi seperti ini 

jika menolak untuk menjadi saksi maka boleh dipanggil 

paksa.
39

 sebagaimana terdapat dalam Al-qur‟an surat 

Al- Baqarah : 283.
40

  

                       

 

Artinya: “Janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa 

yang menyembunyikannya, Maka 
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Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa 

hatinya”.
41

  

Pada bagian akhir ayat ini menjelaskan  bahwa 

untuk melaksankan kesakisan, karena hakekat mereka 

menjadi saksi, seorang saksi hakekatnya adalah pihak 

yang bertanggung jawab, jika dipanggil maka ia 

berkewajiban untuk memenuhinya.  

Selanjutnya terdapat pula dalam al-Qur‟an 

surat  Ath- Thalaq ayat 2 bahwa: 

        

 Artinya: “Dan tegakan kesaksian itu karena Allah”.
42

 

 

 

Didalam hadis sahih  

َعْن أََنٍس َرِضَي اهللُ َعْنُو َقَل َقَل َرُسْوُل اهلِل َصلَّى اهلِل َعَلْيِو 
َوَسلََّم اْنُصْرَأَخاَك ظَا ِلًما َأْو َمْظُلْو ًما قَا ُلْوايَا َرُسول اهلِل َىَذا 

 نَ ْنُصرُُه َمْظُلوًما َفَكْيَف نَ ْنُصرُُه ظَاِلًما قَا َل تَأ ُخُذ فَ ْو َق َيَد ْيِو 
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Artinya: “  Dari Anas bin Malik r.a berkata: Rasulullah 

SAW bersabda: “Tolonglah saudaramu baik 

yang berbuat zalim (aniaya)  dan yang 

dizalimi”.mereka bertanya “wahai 

Rasulullah, jelas kami faham menolong 

orang yang dizalimi tapi bagaimana kami 

harus menolong orang yang berbuaat 

zalim? Beliau bersabda: “pegang tangannya 

(agar tidak berbuat zalim)”. (Hadist 

Riwayat Muslim).
43 

Selain yang dikemukakan di atas dasar hukum 

kesaksian adalah hadis rasulullah SAW:  

َعْن َزْيِد ْبِن َخا ِلٍد اجْلَُهِِنّ َأنَّ النَِّبِّ َصلَّى اهلِل َعَلْيِو َوَسلََّم َقَل َأَِل ُأْخِبُ 
 ُكْم ِِبَْ ِ الشَُّهَداِء اّلِذي يَْأ ِت ِبَشَهاَد تِِو قَ ْبَل َأْن يُْسَأََلَا

 

Artinya: “Dari Zaid bin Khalid  al- Jauhani bahwasanya 

Nabi SAW. Bersabda: maukah aku kabarkan 

kepada kalian tentang sebaik- baik saksi? Yaitu 

orang yang memberikan kesaksianya sebelum 

diminta”. ( Hadist Riwayat Muslim).
44

 

Sebagaimana kita ketahui bahwa kesaksian 

merupakan salah satu alat bukti, pembuktiaan 
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diperlukan oleh hakim untuk mencari kebenaran fakta 

dan peristiwa yang dijadikan dalil gugat atau penggugat 

dalam menuntut haknya. Pembuktian diperlukan 

apabila timbul suatu perselisihan terhadap suatu hal 

dimuka pengadilan, dimana seseorang mengaku bahwa 

sesuatu hal tersebut adalah haknya sedangkan pihak 

lain menyangkal terhadap pengakuan yang 

dikemukakan oleh seorang itu. Jadi pembuktian adalah 

untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran atau dalil-

dalil yang dikemukakan dalam suatu sengketa.
45

 

Kesaksian itu wajib ditunaikan apabila saksi 

mampu menunaikanya tanpa adanya bahaya yang 

menimpanya baik dibadanya, kehormatanya, hartanya 

ataupun keluarganya   karena firman Allah SWT. 

Dalam Surat Al-baqarah ayat 282 

 َوَِل ُيَ   رَّ َكا ِتٌب َوَِل َشِهْيدٌ 

Artinya: “Janganlah penulis dan saksi mendapatkan 

kesulitan”.
46

 

Apabila saksi itu banyak dan tidak 

dikhawatirkan kebenaran akan disia-siakan, maka 

kesaksian pada saat yang demikian menjadi sunnah, 

sehingga bila seorang saksi terlambat 

menyampaikannya tanpa alasan, maka dia tidak 

berdosa. Apabila persaksian telah ditentukan, maka 

haram mengambil upah atas persaksian itu kecuali bila 

saksi keberatan dalam menempuh perjalanan untuk 

                                                             
45

 Tengku M. Hasbi Ash- Shiddiqiy, Op.Cit. h.142. 
46

 Departemen  Agama RI, Al-Qur‟an  Al- Baqarah (2) Ayat 282, 

(Semarang: PT Kumudasmoro Grafindo,1994), h.48 . 



 

menyampaikannya. Maka dia boleh mengambil ongkos 

perjalanan itu. Akan tetapi bila kesaksian itu tidak 

ditentukan, maka saksi boleh mengambil upah atas 

kesaksiannya.
47

 

3. Syarat diterimanya Kesaksian  

Syarat adalah sesuatu yang tergantung 

kepadanya adanya suatu hukum, yang berarti ada dan 

tidaknya hukum tergantung pada ada dan tidaknya 

syarat. Secara umum syarat-syarat saksi adalah dewasa, 

berakal,mengetahui apa yang disaksikannya, beragama 

Islam, adil, bisa melihat, dan dapat berbicara.
48

  

Adapun penjelasanya adalah sebagai berikut: 

a. Baligh  

Disyaratkan bagi saksi adalah seseorang yang 

telah mencapai baligh, dan apabila belum mencapai 

baligh maka kesaksiannya belum dapat diterima 

walaupun ia memungkinkan untuk menjadi saksi, 

dan mampu bersikap adil. Hal ini berdasarkan 

Firman Allah  dalam surat Al- Baqarah ayat 282: 

                       

                   

 

Artinya: “ Dan persaksikanlah dua orang  saksi dari 

orang- orang lelaki (diantaramu) . Jika tak 

ada dua orang laki-laki maka (boleh) seorang 

lelaki dan dua orang perempuan dari saksi 

yang kamu ridhai”.
49
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Orang yang belum baligh adalah anak- anak 

dan ia tidak termasuk dalam katagori khitob pada 

ayat tersebut maka kesaksiannya belum dapat 

diterima, hal ini juga dikatagorikan oleh Rasulullah 

SAW. 

ثَ َنا يَزىُد بُن َىاُروَن َأخبَ َرنَا ََحَّاُدبُن  ثَ َناَعثَماُن بُن َأيب َشيَبَة َحدَّ َحدَّ
 َرضَي اهللُ ِئَشةَ َسَلَمَة َعن ََحَّاِد َعن ِإبَراِىيَم عن اأَلسَوِد َعن َعا

َعنَهاَأنَّ َرُسوَل اهلِل َصلَّى اهللُ َعَليِو َوَسلََّم َقاَل َرِفَع الَقَلُم َعن َثََلثَِة 
َعن النَّا ِئِم حََّّتَّ َيسَتيِقَظ َوَعن املبتَ َلى َحَّتَّ َيِبَأَ َوَعن الصَِّبِّ َحَّتَّ 

 َيكِبُ 

 

Artinya : “Telah menceritakan kepada kami Utsman 

bin Abu Syaiban berkata, telah menceritakan 

kepada kami Yazid bin Harun berkata, telah 

mengabarkan kepada kami Hammad bin 

Salamah dari Hammad dari Ibrahim dari Al 

Aswad dari Aisyah radliallahu „anha bahwa 

Rasulullah Sallallahu „alaihi wasallam 

bersabda : “pena pencatat amal dan dosa itu 

diangkat dari tiga golongan, orang yang tidur 

hingga terbangun, orang gila hingga ia waras, 

dan anak kecil hingga ia baligh”. (HR. Sunan 

Abu Daud).
50

 

 

Hadits diatas menerangkan bahwa seorang 

anak tidak dapat dimintakan pertanggung jawaban 

sebelum ia dewasa (baligh). Batas baligh juga sudah 
ditentukan secara pasti, yaitu laki-laki apabila sudah 

bermimpi dan wanita apabila sudah haid. Dalam 
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istilah ilmiahnya sudah matang secara biologis 

bukan matang secara fisik.
51

 

Fuqaha telah sependapat bahwa kedewasaan 

itu disyaratkan pada perkara- perkara yang padanya 

disyaratkan keadilan, kemudian mereka berselisih 

pendapat tentang kesaksian anak- anak, sebagai 

mereka atas sebagian lainnya dalam kejahatan dan 

pembunuhan. Menurut pendapat imam malik syarat-

syarat menjadi seorang saksi adalah keadilan dan 

diantara syarat keadilan adalah kedewasaan, oleh 

karenanya kesaksian anak- anak tersebut sebenarnya 

bukan merupakan kesaksian, melainkan hanya 

merupakan suatu petunjuk qarinatul‟ l-hal.
52

    

b. Berakal 

Senada dengan hadist yang menerangkan 

syarat-syarat saksi diatas maka saksi dituntut berasal 

dari orang yang berakal dan tidak diterima kesaksian 

orang gila untuk itu saksi harus sehat akalnya sebab 

tidak bisa menerangkan dirinya sendiri lebih lagi 

orang lain. ( tidak berakal, hilang akal). 

c. Mengetahui apa yang disaksikan 

Bagi seseorang saksi disyaratkan untuk dapat 

menjaga kesaksian yang dilihatnya dan 

menyaksikan, memahami dengan apa yang dia lihat, 

dan perkataanya dapat dipercaya. Oleh karena itu 

orang yang banyak salah dan banyak lupa tidak 

dapat diterima persaksiannya, sebab ini tidak dapat 

dipercaya perkataanya.
53

 

d. Beragama Islam  

Disyaratkan seorang saksi harus muslim dan 

hal ini merupakan perinsip umum yang dipegang 

fuqaha dan mengenai kesaksian non muslim hal 
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tersebut merupakan perkara khalafiah. Perinsip ini 

diambil dari firman Allah SWT dalam Surat Al-

Baqarah ayat 282: 

 َواْسَتْشِهُد َواَشِهْيَد ْيِن ِمْن رِ اَ ِلُكمْ 
  

Artinya: “Dan persaksikanlah dua orang saksi dari 

orang-orang laki- laki (diantara kamu)”.
54

 

Prinsip umum ini ada eksepsinya menurut 

para ulama: 

1)  Dapat diterima persaksian non muslim terhadap 

sesama non muslim, Mazhab Hanafi, Mazhab  

Zaidiyah, Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayim 

berpendapat demikian, sedangkan mazhab Syafe‟i 

dan Mazhab Maliki dan Mazhab Zhahiri tidak 

menerimanya. 

2)  Persaksian non muslim terhadap orang muslim 

dalam wasiat dalam berpergian Ulama-Ulama 

Hambali dan Zhahiri menerimanya berdasarkan 

firman Allah SWT. Surat Al- Maidah  ayat 106: 

                 

                     

                  

    

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 

salah seorang kamu menghadapi kematian, 

sedang Dia akan berwasiat, Maka hendaklah 

(wasiat itu) disaksikan oleh dua orang yang 
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adil di antara kamu, atau dua orang yang 

berlainan agama dengan kamu, jika kamu 

dalam perjalanan dimuka bumi lalu kamu 

ditimpa bahaya kematian”.
55

 

Adapun ulama Hanfiyah, Imam Malik, dan 

Imam Syafe‟i tidak menerima persaksian non 

muslim terhadap muslim, karena orang yang 

fasiq itu tidak dapat diterimanya persaksian, 

apalagi orang kafir.
56

 

3) Persaksian non muslim atas muslim dalam waktu 

darurat Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim 

menerima persaksian tersebut tidak dalam 

berpergian karena diqiyakan keadaan bolehnya 

peersaksian dalam  berpergian. Menurut Imam 

Malik bisa diterima persaksian dokter 

nonmuslim terhadap muslim karena kebutuhan 

sedangkan ulama lain tidak menerimanya. 

e. Adil 

Kaum muslim telah sependapat untuk 

menjadikan keadilan sebagai syarat dalam 

penerimaan kesaksian saksi,  berdasarkan firman 

Allah surat At- Thalaq  ayat 2: 

         
 

Artinya: “dan persaksikanlah dengan dua orang saksi 

yang adil diantara kamu”.
57

 

Para ulama berbeda pendapat untuk 

menetapkan dan membuktikan sifat adil pada 

seseorang, ulama berbeda pendapat. Menurut Imam 

Abu Hanifah dan Zahiriyah , keadilan seseorang itu 

dapat diketahui dengan meminta pendapat dan 
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penilaian dari tersangka. Apabila orang yang 

disaksikan perbutannya menyatakan bahwa saksi 

bukan orang tercela maka ia saksi dianggap adil dan 

persaksiannya dapat diterima.
58

 

Adapun menurut Malikiyah, dan Hanabillah 

serta Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad dari 

pengikut mazhab hanafi, untuk menyatakan adilnya 

seseorang tergantung kepada penilaian hakim. 

Apabila penilain hakim, saksi adalah orang yang 

memenuhi sifat- sifat adil maka dia bisaa diterima 

persaksiannya.
59

 

f. Dapat  melihat secara langsung peristiwa yang 

terjadi. 

Saksi itu harus dapat melihat seorang saksi 

disyartkan dapat melihat secara langsung peristiwa 

yang terjadi. Dan apabila dia dalam keadaan buta 

para ulama memiliki perbedaan pendapat. Mazhab 

Hanafi tidak menerima persaksian orang buta. 

Namun bila persaksiannya itu menyangkut 

pendengaran bukan penglihatan, maka 

persaksiannnya itu diterima demikian pula ulama 

syafi‟iyah membeolehkan persaksiannya itu 

berkaiatan dengan nasab dan kematian karena hal ini 

dpat dibuktikan dengan penedengara. Akan tetapi, 

mereka tidak menerima persaksiannya yang 

berkaitan dengan perbuatan, seperti pembunuhan 

dan perampokan karena untuk mengetahui peristiwa 

itu harus tau dengan penglihatan. 

g. Saksi itu harus dapat berbicara 

Bila seorang saksi itu bisu, maka terdapat 

perbadaan pendapat dikalangan ulama tentang 

keabsahan persaksiannya. Dalam mazhab Maliki 

dapat diterima apabila isyartnya dapat dimengerti. 
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Dalam mazhab Hanafi tidak dapat diterima 

persaksian seorang yang tidak dapat berbicara. 

Syarat untuk tidak adanya paksaan bagi 

saksi, maksudnya orang yang memberikan kesaksian 

atas dasar intimidasi dari orang lain bisa 

mendorongnya untuk mempersaksikan hal yang 

bukan pengetahuanya, oleh karenanya dapat 

mempengaruhi kepercayaan terhadap 

kesaksiannya.
60

 

4. Hak-Hak yang diperoleh Saksi 

a. Hak  Allah S.W.T 

Hak Allah terbagi menjadi tiga macam yaitu: 

1) Tidak dapat diterima saksi yang kurang dari 

empat orang laki- laki. Yaitu zina, keempat orang 

laki - laki tersebut memandang  perbuatan-

perbuatan zina dengan  tujuan bersaksi.  

Berdasarkan fiman Allah SWT.  

                  

                        

        
 

Artinya: “Dan orang-orang yang menuduh 

wanita-wanita yang baik-baik (berbuat 

zina) dan mereka tidak mendatangkan 

empat orang saksi, Maka deralah mereka 

(yang menuduh itu) delapan puluh kali 

dera, dan janganlah kamu terima 

kesaksian mereka buat selama-lamanya. 

dan mereka Itulah orang-orang yang 

fasik”.
61
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2) diterimanya kesaksian dua orang laki- laki dalam 

semua hak, dan dalam hudud kecuali orang zina 

yang mensyaratkan keempat orang saksi. 

            

Artinya: persaksikanlah dengan dua orang saksi . 

3) diterimanya kesaksian seorang saksi  laki- laki 

dalam hal ibadat seperti adzan, shalat, dan puasa. 

b. Hak Adami 

1) Hak dimana tidak dapat diterima kecuali dua 

saksi laki- laki Bedasarkan firman Allah SWT 

                  

                   

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila 

salah seorang kamu menghadapi 

kematian, sedang Dia akan berwasiat, 

Maka hendaklah (wasiat itu) disaksikan 

oleh dua orang yang adil di antara 

kamu”.
62

 

2) Diterimanya salah satu dari tiga hal: dua orang 

saksi laki- laki dan dua orang wanita atau saksi 

dan sumpah pendakwa. Namun sumpahnya harus 

dilakukan setelah kesaksian saksinya dan saksi 

dinyatakan adil.  

3) Diterimanya salah satu dari dua hal, boleh 

seorang laki- laki dan dua orang perempuan boleh 

empat orang wanita. 

Islam menanamkan dan memegang teguh 

perinsip kesamaan dihadapan hukum dan 

perlindungan hukum tanpa deskriminasi dengan 

begitu jelas dan tegas. Para hakim ditugaskan untuk 
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menjalankan tugasnya dengan adil dan tidak 

berpihak. Agama dengan ketiga rukunnya, yakni 

iman, islam, dan ihsan atau akidah, syariat, dan 

akhlak adalah murni diperuntukan kepada umat 

manusia. Tidak ada sedikitpun kepentingan tuhan 

yang menurunkannya,karena Allah SWT. tidak 

mempunyai kepentingan sekecil apapun, karena itu 

setiap ketentuan agama, termasuk hukum pidananya 

akan bertumpu pada pemenuhan serta perlindungan 

hak dan kepentingan manusia.
63

 

 

C. Korban dalam Hukum Islam 

1. Pengertian Korban 

Dalam khazanah fiqih Islam istilah yang 

dipergunakan untuk “korban” ialah al-majniy „alaih 

(yang menderita). Hak hidup, hak milik, hak keamanan, 

hak kehormatan, hak keturunan diturunkan oleh  Allah 

SWT untuk melindungi dan tidak boleh dilanggar oleh 

siapapun.
64

 Bahkan Allah SWT. telah menetapkan 

hukuman untuk memberikan dan jaminan perlindungan 

agar tidak terjadi pelanggaran dikalangan umat manusia 

di muka bumi. 

Hak hidup merupakan hak yang paling 

mendasar dimiliki manusia menjalankan proses 

kehidupan. Perlindungan atas hak ini diberikan dalam 

segala yang berkaitan dengan usaha manusia untuk 

membangun kehidupan, mempertahankan dan 

meningkatakan kualitas kehidupan dilingkungan 

disekitarnya, hak hidup diberikan kepada semua 

manusia dibumi. 
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2. Dasar Hukum Islam  tentang Korban 

Secara umum Allah SWT. Sering kali dalam 

ayat-ayatnya menyuruh manusia untuk berbuat baik 

terhadap sesama karena agama Islam ini diturunkan 

sebagai Rahmatan lil‟alamin dan tolong menolong 

menjadi identitas orang- orang muslim dulu sejak masa 

Rasulullah. Dalam Islam, tolong-menolong tidak hanya 

dianjurkan ketika seseorang telah menjadi korban, 

tetapi dalam setiap berbuat kebaikan juga umat Islam 

dianjurkan untuk saling bahu- membahu dan saling 

tolong-menolong. 

Dalam hukum Islam terdapat beberapa 

ketentuan yang dapat dipandang sebagai suatu bentuk 

perlindungan korban. Walaupun istilahnya bukan 

perlindungan korban namun nilai- nilai yang terdapat 

dalam ketentuan tersebut dapat memenuhi unsur-unsur, 

maksud dan tujuan seperti sistem diyat yang diwajibkan 

atas pelaku pembunuhan yang dimaafkan, pembunuhan 

seperti sengaja, pembunuhan tersalah dan dalam kasus 

penganiayaan.Hal tersebut dijelaskan dalam Al- qur‟an 

surat Al- baqarah ayat 178  

                         

                     

                       

                     

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan 

atas kamu qishaash berkenaan dengan orang-

orang yang dibunuh; orang merdeka dengan 

orang merdeka, hamba dengan hamba, dan 

wanita dengan wanita. Maka Barangsiapa yang 

mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, 

hendaklah (yang mema'afkan) mengikuti 



 

dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang 

diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang 

memberi ma'af dengan cara yang baik (pula). 

yang demikian itu adalah suatu keringanan dari 

Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa 

yang melampaui batas sesudah itu, Maka 

baginya siksa yang sangat pedih”.
65

 

 Penganiayaan terhadap manusia dimuka bumi 

ini dilarang karena perbuatan tersebut menimbulkan 

kesusahan dan penderitaan hidup bagi yang dianiaya. 

Pada hakekatnya penjajaahan menimbulkan kerusakan 

dibumi. 

Allah SWT telah memerintahakan untuk 

menghormati nyawa manusia, karena memelihara 

nyawa manusia, karena memelihara nyawa manusia 

merupakan salah satu tujuan utama dari lima tujuan 

syari‟at yang diturunkan oleh Allah SWT. Bahwa 

memelihara nyawa manusia menempati tempat kedua 

dari lima hal yaitu: 

a. Memelihara Agama 

b. Memelihara Nyawa 

c. Memelihara Akal 

d. Memelihara keturunan dan kehormatan 

e. Memelihara harta dan Benda.
66

 

Allah SWT. menyatakan dalam Al-Quran 

Surat Al- israa‟ ayat 33 berbunyi: 
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Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang 

diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan 

dengan suatu (alasan) yang benar dan 

Barangsiapa dibunuh secara zalim, Maka 

Sesungguhnya Kami telah memberi kekuasaan 

kepada ahli warisnya, tetapi janganlah ahli 

waris itu melampaui batas dalam membunuh. 

Sesungguhnya ia adalah orang yang mendapat 

pertolongan”.
67

 

Ayat ini Allah SWT memberikan pengecualian 

siapa-siapa yang boleh dibunuh, dengan  Firman-Nya “ 

Melainkan dengan suatu alasan yang sah”. Allah SWT 

menetapkan bahwa barang siapa membunuh secara 

dzalim tanpa alasan yang benar, maka Allah telah 

memberikan kekuasaan kepada ahli warisnya, untuk 

menentukan pilihannya diantara  dua hal yakni hukum 

qisas atau diyat (tebusan).
68

 

Seseorang yang melakukan kejahatan 

(melanggar hak asasi manusia) ia akan dapat 

mempertangung jawabkan perbuatannya baik 

dihadapan  Allah SWT, Negara dan korbannya.  Al-

Qur‟an  menyatakan bahwa barang siapa membunuh 

seorang manusia (tanpa ada alasan yang benar), maka 

seakan-akan dia telah membunuh  seluruh umat 

manusia. Diharamkan karena merugikan pihak yang 

terbunuh atau yang membunuh.
69

 

Sabda Rasulullah SAW: 

اُْنُصْر َأَخاَك ظَا ِلًما َأْو َمْظُلوًما :َقاَل َرُسْول اهللُ َعَلْيِو َوَسلَّم :َقالَ 
يَا رسول اهلل أَْنَصرُه ِإَذا َكاَن َمْظُلو ًما َأرَأَْيَت ِإْن َكاَن : فَ َقاَل َرُ لٌ 
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ََتُْجزُُه َأْوََتْنُعُو ِمَن الظُّْلِم َفِإنَّ ِلَك َنْصرُْه : ظَاِلًما َكْيَف أَْنُصرُُه ؟ َقال
(رواه البخاري)  

 

Artinya:  “Dari radhiyallahu anhu juga, katanya: 

“Rasulullah shalllahu aliahi  wasalam 

bersabda: “ Tolonglah saudaramu itu, baik 

ia sebagai orang yang menganiaya atau 

yang dianiaya. Ada seorang lelaki 

bertanya: “Ya Rasulullah, saya dapat 

menolongnya jikalau ia memang dianiya. 

Tetapi bagaimanakah pendapat tuan, 

jikalau ia sebagai orang yang 

menganiaya? Bagaimankah cara saya 

menolongnya itu? Beliau shalallahu alaihi 

wasalam menjawab: “ hendaklah ia 

engkau cegah atau engkau larang dari 

perbuatan penganiayaanya itu, sebab 

demikian itulah cara menolongnya. 

(Riwayat Bukhari).
70  

Usaha dibidang kesejahteraan sosial dalam 

melindungi  korban kejahatan bisa berbentuk 

memberikan ganti kerugian, baik oleh pelaku sendiri 

maupun dari sumber lainnya dan adanya jaminan dari 

pelaku kejahatan untuk tidak lagi mengulangi 

perbuatannya kepada si korban. Dan kita diwajibkan 

untuk mencegah perbuatannya itu agar tidak terulang 
lagi. 

Syari‟at Islam mengajarkan barang siapa yang 

melakukan pembunuhan maka ia harus dibunuh dan 

kalau ia menganiaya harus dianiaya pula. Atau bisa 

disebut dengan istilah qisas, apabila qisas tidak bisa 

dilaksanakan maka harus membayar diyat kepada 

keluarga korban. Pada umumnya apa yang mendorong 
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seseorang untuk melakukan jarimah pembunuhan dan 

penganiayaan ialah keinginan hidup sendiri dan 

berkuasa, kalu ia mengetahui bahwa dirinya tidak akan 

tetap hidup sesudah membunuh korbannya, maka ia 

kaan memepertahankan hidup calon korbannya. 

Jadi dari sabda diatas Rasulullah maka 

jelasalah melindungi orang yang teraniaya (korban) 

atau pelakunya adalah wajib untuk pelakunya dengan 

cara mencegahnya melakukan tindakan-tindakan yang 

merugikan orang lain. 

 

D. Saksi dalam Hukum Positif 

1. Pengertian Saksi 

Kata saksi dalam bahasa Indonesia artinya 

meliputi: 

a. Orang yang melihat atau mengetahui sendiri suatu 

peristiwa (kejadian); 

b. Orang  yang dimintai hadir pada suatu peristiwa 

yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar 

pada suatu ketika, apabila diperlukan dapat 

memberikan keterangan yang membenarkan bahwa 

peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi. 

c. Orang yang memberikan keterangan dimuka hakim 

untuk kepentingan pendakwa dan terdakwa. 

d. Keterangan (bukti) yang diberikan oleh orang yang 

melihat atau mengetahui. 

e. Bukti kebenaran. 

f. Orang yang memberikan keterangan guna 

kepentingan penyidikan penuntutan dan peradilan 

tentang suatu perkara pidana yang didengarnya, 

dilihatnya, atau dialaminya sendiri.
71

 

Dalam bidang peradilan pengertian saksi 

sebagaimana didefinisikan oleh Subekti adalah saksi 

yaitu orang didengar keterangannya dimuka 

pengadilan, yakni orang yang mendapat tugas 
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menghadiri suatu peristiwa bila perlu  dapat didengar 

keteranganya dimuka pengadilan.
72

  

Sedangkan menurut Simorangkir, saksi adalah 

orang yang mengetahui dengan jelas mengenai sesuatu 

karena melihat sendiri.
73

 dengan demikian kesaksian 

adalah keterangan yang diperoleh dari seseorang dalam 

proses pradilan untuk menetapkan atau memutuskan 

suatu perkara yang dihadapinya. Keterangan saksi  

dicantumkan dalam Bab I ketentuan umum  pasal 1 

ayat  (27)  Kitab Undang- Undang Hukum Acara 

Pidana, Saksi adalah orang yang dapat memberikan 

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, 

dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia 

dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri. 

Menjadi saksi adalah kewajiban seseorang. Orang yang 

dipanggil untuk menjadi saksi oleh penyidik atau 

pengadilan untuk memberikan keterangan tetapi dengan 

menolak kewajiban itu ia dapat dikenakan pidana 

bedasarkan pasal 216 KUHP dan pasal 224 KUHP atau 

522 KUHP. Pasal 216 KUHP berlaku untuk saksi yang 

tidak mau di panggil oleh penyidik, sedaang pasal 224 

atau pasal 522 KUHP berlaku terhadap saksi yang tidak 

mau dipanggil dimuka pengadilan.
74

 

Menurut pasal 184 KUHAP keterangan saksi 

adalah salah satu alat bukti yang sah. Dimuka penyidik 

saksi diperiksa dengan tidak disumpah, kecuali apabila 

ada cukup alasan untuk diduga bahwa saksi tersebut 

tidak akan dapat hadir dalam pemeriksaan 

dipengadilan. Misalnya jika ada kekhawatirkan bahwa 

saksi itu dalam pemeriksaan di muka pengadilan kelak 
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tidak akan hadir karna ia akan meninggal dunia atau ia 

kan keluar negri untuk waktu yang lama.
75

 

2. Syarat Kesaksian 
 Tangung jawab seorang saksi dilihat dari tiga 

tolak ukur yakni saksi melihat, mendengar, dan 

mengalami. Instrumen alat ukur itu adalah mata, 

telinga, dan perasaan yang semuanya bersifat indera.
76

 

Kualifikasi dapat memberikan keterangan berarti 

sebagai syarat hukum yang dipenuhi agar keteranganya 

bernilai alat bukti yang sempurna.
77

 

Hukum acara mengatur sekurang-kurangnya 

ada lima syarat selain tiga tolak ukur indera yaitu: 

a. Wajib bersumpah atau berjanji pasal 160 ayat 3 dan 

4 sumpah atau janji sebagai penguat promissoris  

pada keterangan yang akan diberikannya sesudah itu 

sehingga dia terkait tangung jawab pribadi terhadap 

kebenaran dari semua yang akan diterangkannya. 

Diatur juga dalam pidana materil pada pasal 242 

KUHP dengan ancaman hukuman penjara 7 sampai 

9 tahun penjara dan pasal 174 KUHAP yang 

mengatur tentang keterangan saksi yang disangka 

palsu yang harus dicatat dalam berita acara sidang. 

b. Saksi harus cakap bertindak bevoeged dan 

wewenang bekwaam artinya bukan anak dibawah 

umur 15 tahun atau belum kawin, bukan orang sakit 

ingatan atau jiwa. 

c. Tidak berhubungan keluarga sedarah atau semenda 

dalam tiga garis harus keatas- bawah dengan para 

terdakwa juga bukan suami istri meskipun sudah 

bercerai. 

d. Minimal dua atau lebih keterangan saksi yang 

memenuhi syarat hukum. Ini berarti jika alat bukti 

yang dikemukakan penuntut umum hanya terdiri 
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dari seorang saksi saja tanpa ditambah dengan 

keterangan saksi yang lain atau alat bukti lain unus 

testis nullus testis atau kesaksian tunggal tidak dapat 

dinilai sebagai alat bukti yang cukup untuk 

membuktikan kesalahan terdakwa.
78

 

e. Kualitas keterangan saksi harus dinyatakan di 

persidangan hal ini sesuai dengan pasal  185 ayat 1 

KUHAP, dimana keterangan saksi sebagai alat bukti 

ialah apa yang saksi nyatakan disidang 

pengadilan.ketraangan yang dinyatakan diluar 

sidang pengadilan bukan alat bukti, tidak dapat 

dipergunakan untuk membuktikan kesalahan 

terdakwa.
79

   

Selain itu diatur pula mengenai orang- orang 

yang tidak berwenang untuk memberikan kesaksian 

yaitu: 

a. Anak- anak yang umurnya tidak diketahui dengan 

pasti apakah sudah cukup umur 15 tahun, mereka 

sama sekali tidak boleh didengar diatas sumpah. 

Yang akan menilai sendiri adalah hakim dan jaksa. 

b. Orang gila walau kadang- kadang ingatanya terang 

c. Orang yang telah dijatuhi hukuman mati ataupun 

hukuman penjara berat karena tidaklah terjamin 

dapat dipercaya dan  adalah sangat meragukan untuk 

mempergunakannya sebagai bukti.
80

 

3. Hak- Hak Saksi 

Hak- hak saksi menurut Undang- Undang No 

31 Tahun 2014  Tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban setiap warga negara mempunyai hak-hak dan 

kewajiban tertuang dalam konstitusi maupun 

perundang-undangan lainnya. Dalam Undang- Undang 

Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan 
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korban mengatur tentang hak- hak saksi diatur dalam 

pasal 5 ayat 1 di jelaskan:  

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 

keluarga, dan harta bendanya,serta bebas dari 

ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang 

akan, sedang, atau telah diberikannya; 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 

bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;  

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. Mendapat penerjemah; 

e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

kasus; 

g. Mendapatkan informasi mengenai putusan 

pengadilan;  

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. Mendapat indentitas baru; 

j. Mendapat tempat kediaman baru; 

k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 

dengan kebutuhan; 

l. Mendapat penasihat hukum; 

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 

batas waktu perlindungan berakhir.
81

 

Hukum acara pidana mengatur berbagai hak-

hak saksi diantara lain hak atas penerjemah, hak 

penggantian, pemberian keterangan tanpa hadirnya dan 

hak bebas dari pertanyaan yang menjerat. 

 

E. Korban dalam Hukum Positif 

1. Pengertian  Korban 

Korban dalam kamus besar bahasa Indonesia 

yaitu orang yang menderita akibat suatu kejadian.
82

 

Korban merupakan pihak hukum yang mengalami 

penderitaan fisik maupun mental, kerusakan, luka atau 
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segala bentuk kerugian, tidak hanya dari sudut pandang 

hukum, tetapi juga dari sudut ekonomi, sosial, politik 

maupun budaya. 

Korban mempunyai peranan yang fungsional 

dalam terjadinya suatu kejahatan. Pada kenyataanya 

dapat dikatakan bahwa tidak mungkin timbul kejahatan 

tanpa adanya  korban, tidak adanya korban tanpa ada 

pelaku. Korban suatu kejahatan tidaklah selalu berupa 

individu, atau orang perorangan, tetapi bisa juga berupa 

kelompok orang masyarakat atau juga badan hukum. 

Menurut Arif Gosita yang dimaksud dengan korban 

adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah 

sebagai dari tindakan orang lain yang mencari 

pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain 

yang bertentangan  dengan kepentingan dan hak asasi 

pihak yang dirugikan.
83

 

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 

tentang perlindungan Saksi dan Korban menyebutkan 

korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan 

fisik, mental dan kerugian ekonomi yang diakibatkan 

oleh suatu tindak pidana. 

Pengertian difinisi diatas adalah : 

a. Korban orang perorangan atau korban individual 

(viktimisasi Primair)  

b. Korban yang bukan orang perorangan, misalnya 

suatu badan, orginisasi, lembaga. 

Secara umum korban merupakan perorangan 

atau golongan yang menderita secara fisik, mental, dan 

sosial karena tindak kejahatan, bahkan korban dapat 

menderita karena trauma yang berkepanjangan jika ia 

melaporkan perbuatan si pelaku kejahatan dan 

memberikan kesaksian yang memberatkan pelaku 

tindak pidana dipengadilan. 
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2. Hak- Hak Korban 

Setiap warga negara mempunyai hak-hak dan 

kewajiban yang tertuang dalam konstitusi maupun 

perundang- undangan lainnya. Hak dan kewajiban juga 

ada dalam hukum adat tidak tertulis atau pada 

kehidupan sehari- hari. Hukum acara pidana mengatur 

berbagi hak dari tersangka atau terdakwa, sudah 

seharusnya pihak korban mendapat perlindungan, 

diantaranya dipenuhinya hak- hak korban meskipun 

diimbang melaksanakan kewajiba-kewajiban yang ada 

untuk mengetahui hak- hak korban secara yuridis dapat 

dilihat dalam perundang- undangan, salah satunya 

Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan saksi dan korban yaitu: 

a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 

keluarga,dan harta bendanya, serta bebas dari 

ancaman yang berkenanan dengan kesaksian yang 

akan, sedang, atau telah diberikanya. 

b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 

bentuk perlindungan dan dukungan keamanan. 

c. Memberikan keterangan tanpa tekanan. 

d. Mendapat penerjemah. 

e. Bebas dari pertanyaan menjerat. 

f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan 

kasus. 

g. Mendapat informasi menegnai putusan pengadilan. 

h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan. 

i. Mendapat identitas baru. 

j. Mendapat kediaman baru. 

k. Memperoleh penggan tian biaya transportasi sesuai 

dengan kebutuhan. 

l. Mendapat penasihat hukum. 

m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 

batas waktu perlindungan berakhir. 

Selain hak- hak tersebut terdapat pula hak 

untuk mendapatkan bantuan medis dan bantuan  

reahabilitasi psiko-sosial bagi korban pelanggaran hak 

asasi manusia yang berat, bantuan rehabilitasi, 



 

psikososial adalah bnatuan yang diberikan oleh 

psikolog kepada korban yang menderita trauma atau 

masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali 

kondisi kejiwaan korban. Ketentuan lebih lanjut 

mengenai pemberian kompensasi dan restetusi.
84

 

 

F. Ketentuan Pidana Bagi Perlindungan Saksi dan korban 

1. Ketentuan Pidana bagi Saksi dan Korban dalam 

Hukum Islam 

Sebelum penulis membahas tentang ketentuan 

pidana bagi  perlindungan saksi dan  korban, penulis 

akan membicarakan tentang tindak pidana Jarimah  

menurut Hukum  Islam. 

a. Pengertian Tindak Pidana Jarimah dan Dasar  

Larangannya. 

Yang dimaksud dengan kata-kata jarimah 

ialah larangan-larangan syara‟ yang diancam oleh 

Allah SWT. dengan Hukuman had  atau ta‟zir.
85

 

Larangan-larangan tersebut ada kalanya perbuatan 

yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang 

diperintahkan. Dengan kata-kata Syara‟ pada 

pengertian tersebut diatas, yang dipakai ialah bahwa 

sesuatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila 

dilarang oleh syara‟ juga berbuat atau tidak berbuat 

dianggap sebagai jarimah, kecuali apabila diancam 

hukuman terhadapnya.
86

 

Apa yang mendorong untuk menganggap 

sesuatu perbuatan sebagai  jarimah ialah karena 

perbuatan tersebut bisa merugikan kepada tata 

atauran masyarakat atau kepercayaan-kepercayaan, 
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atau merugikan kehidupan anggota- anggota 

masyarakat, atau bendanya atau nama baiknya atau 

prasaan-prasaanya, atau pertimbangan-pertimbangan 

lain yang harus dihormati dan dipelihara.
87

 

Dalam kehidupan sehari- hari sudah tentu 

umat manusia akan berhubungan satu dengan yang 

lainnya, masing-masing orang mempunyai 

bermacam-macam kepentingan rohani, kemerdekaan 

kehormatan, kepentingan jasmani seperti harta 

benda dan sebagainya. Kepentingan-kepentingan itu 

dalam pemenuhannya harus ada kerjasama satu 

dengan yang lainnya. Oleh karena itu perlu diadakan 

aturan-aturan hukum untuk membatasi hak dan 

kewajiban masing-masing agar jangan sampai terjadi 

benturan atau perselisihan diantara mereka jika 

aturan-aturan itu tidak ada maka salah satu pihak 

akan berbuat semaunya kepada pihak lain yaitu 

bertindak menurut kemaunnya sendiri sebab 

didorong oleh nafsunya. 

Untuk kepentingan pribadinya akibatnya 

sudah tentu akan menimbulkan hal-hal yang tidak 

diinginkan, seperti bunuh, membunuh, rampok 

merampok bahkan akan terjadi peperangan, oleh 

sebab itu Islam mengadakan hukum atau peraturan-

praturan yang didasarkan kepada kitab Allah SWT. 

dan sunnah Rasul yang bertujuan untuk memelihara 

jiwa kehormatan diri, harata benda dan sebagainya. 

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT. di 

dalam surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi: 

 َوَمْن يَ تَ َعدَّ ُحُد ْو َدالّلِو َفُ ْو َلِ َك ُىُم الظَِّلُمْونَ 
Artinya: “barang siapa yang melanggar hak 

(larangan Allah) maka sesungguhnya ia 

telah aniaya akan dirinya”.
88
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Dimana hukum- hukum itu meliputi 

bermacam- macam perkara yaitu: 

1) Perkara pembunuhan atau luka melukai dalam 

Islam dinamakan masalah jinayat. 

2) Perkara pencurian, penggelapan yang 

bersangkutan dengan itu. 

3) Perkara  perzinaahan (pelacuran) dan yang 

bersangkutan denga  itu. 

Orang yang mula-mula melakukan 

perkerjaan pembunuhan itu kepadanya akan dipikul 

tangung jawab orang mengikuti perbuatan artinya, 

dosa orang yang membunuh itu akan dipertalikan 

dengan dosa perbuatan- perbuatan yang 

menyebabkan terjadinya  pembunuhan itu, dan dia 

harus memberi pertangung jawabanya dimuka 

pengadilan Allah SWT nanti. Apa yang mendorong 

untuk menganggap sesuatu perbuatan sebagai 

jarimah, ialah karena perbuatan tersebut bisa 

merugikan kepada tata aturan masyarakat atau 

kepercayaan kepercayaanya atau merugikan 

kehidupan anggota-anggota masyarakat atau 

bendanya atau nama baiknya atau prasaan- 

prasaanya yang harus dihormati dan dipelihara.
89

 

b. Macam- Macam Tindak Pidana (Jarimah) 

Jarimah- jarimah dapat dibedakan  

penggolongannya, menurut perbedaan cara 

meninjaunya: 

1) Dilihat dari segi berat ringanya hukuman, jarimah 

dibagi menjadi tiga yaitu: jarimah Hudud,  

jarimah Qisos, Diat, dan jarimah Ta‟zir. 

2) Dilihat dari segi niat si pembuatnya, jarimah 

dibagi menjadi dua yaitu: jarimah sengaja dan 

jarimah tidak sengaja. 

3) Dilihat dari seegi cara mengerjakanya, jarimah 

dibedakan menjadi jarimah positif dan jarimah 

negatif. 
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4) Dilihat dari segi orang yang menjadi korban ( 

yang terkena ) akibat perbuatan, jarimah dibagi 

menjadi jarimah perseorangan dan jarimah 

masyarakat. 

5) Dilihat dari tabiatnya yang khusus jarimah dibagi 

menjadi jarimah biasa dan jarimah politik.
90

 

Untuk lebih jelasnya penulis akan terangkan 

pengolongan-pengolongan tersebut yaitu  

a) Jarimah -jarimah: hudud , qisos diyat dan 

ta‟zir 

Penggolongan tersebut didasarkan dari berat 

ringannya hukuman 

(1) Jarimah hudud 

Jarimah hudud ialah jarimah yang 

diancam hukuman had, yaitu hukuman 

yang telah ditentukan macam dan 

jumlahnya yang menjadi hak tuhan. 

Dengan demikian, maka hukuman 

tersebut tidak mempunyai batas terendah 

atau batas tertinggi. Pengertian hak tuhan 

ialah bahwa hukuman tersebut tidak  bisa 

dihapus baik oleh perorangan (yang 

menjadi korban jarimah), ataupun oleh 

masyarakat yang diwakili oleh negara. 

Hukuman yang termasuk hak tuhan ialah 

setiap hukuman yag dikehendaki oleh 

kepentingan umum seperti untuk 

memelihara ketentraman dan keamanan 

masyarakat dan manfaat penjatuhan 

hukuman tersebut akan dirasakan oleh 

kerusuhan masyarakat. Jarimah-  jarimah 

Hudud ada tujuh yaitu : zina, qasaf, 

minum-minuman keras mencuri haribah 

murtad dan pemberontakan . 

(2) Jarimah Qisos- diyat 

                                                             
90

 Ibid, h. 5. 



 

Yang dimaksud dengan jarimah ini 

perbuatan-perbuatan yang diancamkan 

hukuman qisos atau hukuman diyat. Baik 

qisos maupun diyat adalah hukuman-

hukuman yang ditentukan batasanya, dan 

tidak mempunyai batas terendah atau 

batas tertinggi, tetapi tidak menjadi hak 

perorangan, dengan pengertian bahwa 

sikorban bisa memaafkan si pembuat, 

apabial dimaafkan maka hukuman 

tersebut menjadi hapus. 
91

 Jarimah Qisos- 

Diyat ada lima yaitu 

(a) Pembunuhan sengaja 

(b) Pembunuhan semi sengaja 

(c) Pembunuhan karena khilafan  

(d) Penganiayaan sengaja 

(e) Penganiayaan tidak sengaja. 

(3) Jarimah Ta‟zir  

Yang termasuk golongan jarimah ta‟zir  

ialah  pengertian ta”zir ialah memberikan 

pengajaran. Syara‟ tidak menentukan 

macamnya hukuman untuk tiap-tipa 

jarimah ta‟zir, tetapi hanya menyebutkan 

sekumpulan hukuman dari yang seringan-

ringanya sampai dengan seberat-beratnya 

dalam hal ini hakim diberikan kebebasan 

untuk memilih hukuman ta‟zir tidak 

mepunyai batas tertentu. 

Jenis jarimah ta‟zir tidak ditentukan 

banyaknya, sedangkan pada jarimah- 

jarimah hudud dan qisos diat sudah 

ditentukan, dan memang jarimah ta‟zir 

tidak mungkin ditentukan sebagai 

jarimah- jarimah ta‟zir yaitu perbuatan- 

perbuatan yang selamanya akan dianggap 

tetap sebagai jarimah seperti riba, 
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menggelapkan titipan memaki-maki 

orang, suap dan sebagainya. Sedang 

sebagian besar dari jarimah- jarimah ta‟zir 

diserahkan kepada penguasa untuk 

menentukannya dengan syarat harus 

sesuai dengan kepentigan-kepentinagan 

masyarajat dan tidak boleh berlawana 

dengan nash-nash (ketentuan –ketentuan) 

syara‟ dan perinsip-perinsip yang umum. 

a) Jarimah sengaja maupun tidak 

sengaja  

Pembagian tersebut didasarkan atas 

niatan si pembuat pada jarimah 

sengaja sipembuat dengan sengaja 

melakukan  perbutanya, sedang ia 

tahu bahwa perbuatanya itu 

dilarang. 

b) Jarimah tidak sengaja si pembuat 

tidak sengaja mengerjakan 

perbuatan yang dilarang akan tetapi 

perbuatan tersebut terjadi akibat 

kekekliruanya. 

c) Jarimah positif dan jarimah negatif 

Jarimah positif terjadi karena 

mengerjakan suatu perbutan yang 

dilarang seperti mencuri, zina, 

memukul dan sebagainya. Jarimah 

negatif terjadi kerena tidak 

mengerjakan suatu perbuatan yang 

diperintahkan seperti mengeluarkan 

zakat. 

d) Jarimah masyarakat dan 

perseorangan  

Pembagian  tersebut didasarkan atas 

tinjauan terhadap orang yang menjadi 

korban  jarimah masyarakat ialah 

suatu jarimah yang dimana hukuman 

terhadapnya dijatuhkan untuk 



 

menjaga kepentingan masyarakat atau 

keamananya. 

Jarimah perseorangan ialah suatu 

jarimah dimana hukuman 

terhadapnya dijatuhkan untuk 

melindungi kepentingan 

perseorangan, meskipun apa 

sebenarnya yang menyingung 

masyarakat.  

e) Jarimah-jarimah biasa dan politik 

Syariat Islam mengadakan 

pemisahan antara jarimah biasa 

dengan jarimah politik. Pemisahan 

tersebut didasarkan atas 

kemaslahatan, keamanaan dan 

ketertiban masyarakat dan atas 

pemeliharaanb sendi- sendinya. Oleh 

karena itu tidak setiap jarimah yang 

diperbuat untuk tujuan politik dapat 

disebut jarimah politik, meskipun 

ada jarimah- jarimah biasa yang 

diperbuat oleh suasana politik 

tertentu bisa digolongkan pada 

jarimah politik.  Sebenarnya corak 

kedua macam jarimah tersebut tidak 

berbeda, bai mengenai macam 

maupun cara perbuatanya. 

Perbedaaan keduanya terletak pada 

motif faktor pembangkitnya.
92

 

c. Pelaksanaan Perlindungan Tehadap Saksi dan 

Korban dalam Islam 

1) Qisos  

Pengertian qisos  ialah agar pembuat jarimah 

dijatuhi hukuman (dibalas) setimpal dengan  

perbuatannya jadi dibunuh  kalau ia membunuh, 

atau dianiaya kalau ia menganiaya. Hukuman 
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qisos dijatuhkan atas pembunuhan sengaja dan 

penganiayaan sengaja. Sumber hukum qisos ialah 

firman Allah dalam surat Al-baqarah ayat 178 

yang berbunyi: 

                        

                    

                     

                  

      

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, 

diwajibkan atas kamu qishaash 

berkenaan dengan orang-orang 

yang dibunuh; orang merdeka 

dengan orang merdeka, hamba 

dengan hamba, dan wanita dengan 

wanita. Maka Barangsiapa yang 

mendapat suatu pema'afan dari 

saudaranya, hendaklah (yang 

mema'afkan) mengikuti dengan 

cara yang baik, dan hendaklah 

(yang diberi ma'af) membayar 

(diat) kepada yang memberi ma'af 

dengan cara yang baik (pula). yang 

demikian itu adalah suatu 

keringanan dari Tuhan kamu dan 

suatu rahmat. Barangsiapa yang 

melampaui batas sesudah itu, 

Maka baginya siksa yang sangat 

pedih”.
93
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Qisos dalam Islam merupakan hukuman pokok 

bagi pembunuhan sengaja dan  penganiayaan 

sengaja, jadi bagi siapa yang melakukan kedua 

jarimah tersebut maka ia tidak terlindungi lagi 

keselamatan atau keselamatan anggota badannya. 

Keadaan tidak terlindungi sebagai akibat qisos 

bersifat relatif, artinya hanya dengan 

hubungannya dengan orang orang yang menjadi 

korban atau walinya, sedang dalam hubunganya 

dengan orang lain pembuat jarimah tersebut 

(yang dijatuhi hukuman qisos), tetap terlindungi 

jiwanya alasan kerelatifan hukuman qisos 

tersebut ialah karena hukuman qisos hanya 

merupakan hak bukan kewajiban. Dan oleh 

karena itu hanya orang yang mempunyai hak saja, 

yaitu korban atau walinya yang bisa melakukan 

pembunuhan. 

Pada dasarnya pelaksanaan segala hukuman 

berada ditangan penguasa, pengecualian satu- 

satunnya dalam hal ini hanya hukuman qisos, 

dimana korban atau wali bisa menjatuhkan 

sendiri hukuman tersebut, dasar pengecualian ini 

ialah Firman Allah dalam surat Al- Isra‟ayat 33 

                       

                        

       

 

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh jiwa 

yang diharamkan Allah 

(membunuhnya) melainkan dengan 

suatu (alasan) yang benar. dan 

Barangsiapa dibunuh secara zalim, 

Maka Sesungguhnya Kami telah 

memberi kekuasaan kepada ahli 



 

warisnya, tetapi janganlah ahli waris itu 

melampaui batas dalam membunuh. 

Sesungguhnya ia adalah orang yang 

mendapat pertolongan”.
94

 

Hukuman qisos adalah hukuman yang terbaik, 

baik didunia lama maupun di dunia moderen, 

karena hukuman tersebut mencerminkan 

keadilan,dimana pembuat diberi balasan sesuai 

dengan perbuatannya. Untuk terwujudnya 

keamanaan dan ketertiban juga hukuman qisos 

dapat lebih menjamin pada umumnya apa yang 

mendorong sesorang untuk melakukan jarimah 

pembunuhan .dan penganiayaan  ialah keinginan 

hidup sendiri  dan berkuasa, kalau ia mengetahui 

bahwa dirinya tidak akan tetap hidup sesudah 

membunuh korbannya, maka ia akan 

mempertahankan dirinya sendiri dengan jalan 

membiarkan hidup calon korbanya. 

Korban atau walinya diberi wewenang untuk 

mengampuni qisos 

baik dengan imbangan diyat atau tidak memakai 

imbangan sama sekali. Akan tetapi untuk 

hapusnya hukuman qisos penguasa masih 

mempunyai hukuman ta‟zir.
95

 

2) Diyat  

Diyat adalah harta benda yang wajib dituanikan 

oleh sebab tindakan kejahatan, kemudian 

diberikan kepada korban kejahatanatau walinya. 

Dalam bahasa arab dikatakan : Wadaytu‟l – 

Qotiila‟‟artinya aku telah menunaikan diyat  si 

korban.
96

 Dasarnya firman Allah SWT. Pada 

surat An-Nissa 92 
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Artinya: “Dan tidak layak bagi seorang 

mukmin membunuh seorang mukmin 

(yang lain), kecuali karena tersalah 

(tidak sengaja), dan Barangsiapa 

membunuh seorang mukmin karena 

tersalah (hendaklah) ia 

memerdekakan seorang hamba sahaya 

yang beriman serta membayar diat 

yang diserahkan kepada keluarganya 

(si terbunuh itu), kecuali jika mereka 

(keluarga terbunuh) bersedekah”.
97

 

Meskipun bersifat hukuman namun diyat 

merupakan harta yang diberikan kepada korban, 

bukan kepada pembendaharaan negara dari segi 

ini diyat lebih mirip dengan ganti kerugian, 

apalagi besarnya dapat berbeda- beda menurut 

kerugian material yang terjadi dan menurut 

perbedaan kesenjangan atau tidaknya terhadap 

jarimah. 

Lebih tepat kalau dikatakan diyat adalah 

campuran dari hukuman yang dignti kerugian 

bersama-sama. Dikatakan hukuaman karena diyat 

merupakan balasan terhadap jarimah jika si 

korban dimaafkan diyat tersebut, maka bisa 

dijatuhi hukuman tertentunya tidak perlu diganti 

rugi denga  hukuman laian. Dikatakan ganti 

kerugian karena diayat diterima pleh korban 
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seluruhnya dan apabila ia merelakanya maka dia 

tidak bisa dijatuhkan.  Dan diayat terbagi dua : 

a) Diyat Mugholazoh ( berat)  

Yaitu diyat 100 ekor unta, dengan perincian : 

30 ekor unta betina, umur 3 masuk 4 tahun, 30 

ekor unta betina, umur 4 tahun  masuk  5 

tahun, 40 ekor unta betina yang sudah bunting. 

Diyat berat yaitu harta yang harus dikeluarkan 

karena melakukan tindak pidana dengan 

sengaja atas seseorang yang merdeka baik 

karena membunuh atau melukai.
98

 Diwajibkan 

denda berat karena : 

(1)  Sebagian pengganti hukum bunuh (qisas) 

yang dimaafkan pada pembunuhan yang 

betul- betul  disengaja. Denda ini wajib  

dibayar tunai oleh yang membunuh sendiri. 

Sabda Rasululllah  SAW. 

ُقْو ِل َفِاْن َشا َء َوقَ َتُل َوِاْن  َت ْ
َمْن قَ َتَل ُمَتِعْيًد ُدِفَع ِاََل اَْولَِياِءامل

َشا ُء ْوااْخُذْو الَِّذ ْيِو َو ِىَى َثآل ثُ ْو َن ِحَقًة َوَثآلثُ ْو َن َ َذ 
 َعًة َواَْربَ ُعْو َن َخِلَ ةً 

 

Artinya: “Barang siapa membunuh dengan 

sengaja ia diserahkan pada 

keluarga yang terbunuh, mereka 

boleh membunuhnya atau 

menarik denda, yaitu 30 ekor 

unta betina umur 3masuk 4 

tahun, 30 ekor unta betina umur 4 

masuk 5 tahun, 40 ekor unta 

betina yang sudah bunting”. ( 

HR. Tarmidzi ). 

(2) Melakukan pembunuhan “disengaja” denda 

ini wajb dibayar oelh keluarganya di angsur 
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dalam waktu tiga tahun tiap-tiap akhir 

tahun wajib dibayar sepertiganya.
99

 

b) Diyat ringan 

Yaitu diyat 100 ekor unta juga, tetapi dibagi 5, 

20 ekor unta betina umur satu tahun, 20 ekor 

unta betina umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor 

unta jantan umur 2 masuk 3 tahun, 20 ekor 

betina umur 4 tahun. Diyat ringan yaitu 

diberikan karena melakukan tindak pidana 

sengaja. Apabila keduanya tidak ada maka 

bisa diganti atau disesuaikan dengan harga 

unta itu atau dengan 1000 dirham atau 12.000 

dirham. Sedangkan diyat  berat ditambah 1/3 

(sepertiga) dari 12.000 dirham.
100

 

Pokok pangkal diwajibkan diyat ialah 

berdasarkan apa yang telah ditetapkan oleh 

hadis berikut ini: 

اقْ َتتَ َلْت اْمرَأَتَاِن ِمْن ُىَذ ْيِل فَ َرَمْت : َعْن َأيبْ ُىرَيْ رََة َقلَ 
َها َوَما ِِف َبْطِنَها فَا  ِإْحَدا ُُهَا اأْلُْخَرى ِِبََجٍر فَ َقتَ َلت ْ
ْخَتَصُموا ِإََلَ َرُسوِل الّلِو َعَلْيِو َوَسَلَم فَ َقَ ى َرُسوُل 

اهلِل َعَلْيِو وَسَلَم َأْن ِديََة َ ِنْيِنَها ُغرٌَّة َعْبٌد َأْوَولِْيَدُة 
َوَقَ ى ِبِديِة اْلَمْر أَِة َعَلى َعا ِقَلِتَها َوَورَّثَ َها َوَلَدَىا 

َوَمْن َمَعُهْم فَ َقَل ََحَُل ْبُن النَّا ِبَغِة اَْلَُذ ِلُّ يَاَرُسول اهلِل 
َكْيَف أَْغَرُم َمْن ِلَ َشِرَب َوِلَ أَ َكَل َوِلَ َنَطَق 

َوِلَاْستَ َهلَّ َفِمْثُل َذ ِلَك ُيَطلُّ فَ َقا َل َرُسو ُل اهلِل َعَلْيِو 
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َوَسَلَم ِإَّنََّ َىَذا ِمْن ِإْخَواِن اْلُكهَّاِن ِمْن َأْ ِل َسْجِعِو 
 اّلِذي َسَجعَ 

 

Artinya: “Dari Abu Hurairah berkata: “Dua 

orang wanita dari suku Hudzali 

berkelahi. Salah seorang di antara 

keduanya melempari yang lainnya 

dengan batu. Akhirnya ia dan 
janinnya meninggal dunia. Maka 

orang yang mengadukannya kepada 

Rasulullah SAW. lalu Rasulullah 

SAW. Memutuskan bahwa diyat 

janinnya adalah memerdekakan 

seorang budak, laki-laki atau 

perempuan dan beliau putuskan 

bahwa diyat wanita yang terbunuh 

tadi menjadi tangung jawab keluarga 

wanita yang membunuh dan 

diserahkan kepada ahli warisnya, 

anak dan keluarganya. Kemudian 

Hamal bin Nabighah al-Hudzali 

berkata (menyanggah): wahai 

Rasulullah SAW. Bagaimana 

mungkin saya membayar denda 

seorang yang tidak (belum) makan, 

minum,tidak bisa bicara dan belum 

lahir, denda seperti ini semestinya di 

batalkan! maka Rasulullah SAW. 

bersabda: ini termasuk saudranya 

tukang tenun(dukun) karena sajak 

yang ia lantunkan. (Hadist Riwayat 

Muslim).
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Diyat dalam pembunuhan sengaja itu bukan 

hukuman pokok, melaikan hukuman pengganti 

dari qishos, bilsa qishas itu tidak dapat 

dilakasanakan atau dihapus dengan sebab yang 

disebutkan dimuka. Jenis hukuman diyat Imam 

Abu Hanifah dan Imam malik ada 3 yaitu; 100 

ekor unta 1.000 dinar dalam emas atau 12.000 

dirham perak. Disepakati oleh para ulama 

bahwa pembayar diyat ini yang wajib adalah 

diambil dari harta sipembunuh.  

Sedangkan diyat bisa diberikan kepada 

walinya, hal ini merupakan penegecualian dari 

aturan pokok sariah yang umum, akan teteapi 

keadaan pembuat dan korban bersama-sama 

menghendaki adanya penegecualian tersebut, 

bahakan pengecualian tersebut harus 

diwujudkan untuk menjamin rasa adil dan 

persamaan.  

Merupakan suatu masalah yang telah 

disepakati oleh ulama fikih bahwa dia 

diwajibkan terhadap pembunuhan kesalahan, 

dan serupa kesengajaan,dan dalam kondisi 

kesengajaan yang dilakukan oleh seseorang 

yang kehilangan salah satu taklif, seperti 

pemebunuhan tersebut dilakukan oleh anak 

kecil atau orang gila.
102

Diat dimaksud untuk 

mencegah agar jangan sampai terjadi 

kejahatan sekaligus melindungi jiwa jangan 

samapai dianggap remeh. Maka deneda 

diharuskan dengan pemebayaran yang 

meemberatkan orang-orang yang 

bersangkutan. Mereka akan mereasa sempit, 

sakit dan berat, semuanya itu akan bisa 
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diraasakan mereka kecuali dibebankan kepada 

mereka bebaban yang berat yang menyita 

sebagian besar harta miliknya. Sehingga 

hidupnya menjdi melarat akibat dari 

pemebayaran tersebut kepada ahli waris si 

koeban, dengan demikian denda itu merupakan 

pembalasan yang mencakup hukuman dan 

penggantian.
103

 

2. Ketentuan Pidana bagi Saksi dan Korban dalam 

Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban 

Beberapa pasal yang mengatur ketentuan 

pidana dalam hal perlindungan dan pemberian bantuan 

kepada saksi dan korban. 

a. Ketentuan menurut Pasal 37 

1) Setiap orang yang melaksanakan kehendaknya 

baik menggunakan kekerasan maupun cara-cara 

tertentu, yang menyebabkan saksi dan korban 

tidak memperoleh perlindungan sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a atau 

huruf f sehingga saksi dan korban tidak 

memberikan kesaksiannya pada tahap 

pemeriksaan tingkat manapun dipidana dengan 

pidana penjara paling singkat 1(satu) tahun dan 

paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling 

sedikit  Rp 40.000.000.00 (empat puluh juta 

rupiah) dan paling banyak Rp 200.000.000.00 

(dua ratus juta rupiah). 

2) Setiap orang yang melakukan pemaksaan 

kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

sehingga menimbulkan luka berat pada saksi dan 

korban, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 2 (dua) tahun yang paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 

80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) dan 
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paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima ratus 

juta rupiah). 

3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan 

khendak sebagaimana dimaksud ayat (1) 

sehingga mengakibatkan matinya saksi dan 

korban, dipidana dengan pidana penjara paling 

singkat 5 (lima) tahun dan paling lama seumur 

hidup dan pidana denda paling sedikit Rp 

80.000.000.00 (delapan puluh ribu rupiah) dan 

paling banyak  Rp 500.000.000.00 (lima ratus 

juta rupiah). 

Pengertian setiap orang disini, selain 

ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang 

berbadan hukum, misalnya PT, Yayasan,  Koperasi dan 

sebagainya yang sejenis. Perbuatan di atas dapat 

mengandung unsur delik penuh, bilamana delik yang 

timbul merupakan delik yang dianggap telah 

sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukanya suatu 

perbuatan yang dilarang. dengan demikian, delik ini 

termasuk delik materil atau delik dengan perumusan 

materiil, yakni delik yang baru dianggap terlaksana 

penuh dengan timbulnya akibat yang dilarang. Dengan 

kata lain, bahwa akibat yang dilarang ialah saksi dan 

korban tidak memperoleh perlindungan (ayat 1) saksi 

dan korban sehingga  menimbulkan luka berat (ayat 2) 

saksi dan korban sehingga mengakibatkan kematian, 

merupakan unsur akibat yang harus dibuktikan terlebih 

dahulu. 

Unsur subjektif yang dianggap perbuatan 

melawan hukum adalah unsur memaksa kehendaknya. 

Apa yang dimaksud dengan memaksakan kehendak, 

ialah suatu perbuatan yang tidak dikehendaki oleh 

orang yang dipaksa, dan perbuatan yang terpaksa 

dilakukan adalah inisiatif dan kehendak dari orang 

sebagai pemaksa. Pemaksaan menurut ketentuan pasal 

ini, disyaratkan dengan cara kekerasan maupun cara-

cara tertentu. Apa yang dimaksud dengan kekerasan 

adalah penggunaan kekuatan fisik dan tanpa 



 

menggunakan sarana secara melawan hukum dan 

menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa dan 

kemerdekaan orang termasuk menjadi orang pingsan 

atau tidak berdaya. 

Dalam ayat (2) perbutan tersebut dapat 

mengandung unsur delik penuh dengan timbulnya 

akibat yang dilarang yakni luka berat. Apa yang 

dimaksud dengan luka berat ialah luka yang 

mengakibatkan seorang tidak dapat menjalankan 

pekerjaanya untuk memenuhi nafkah sehari- hari. 

Dalam ayat (3) perbuatan tersebut dapat mengandung 

unsur delik penuh dengan timbulnya akibat yang  

dilarang, yakni matinya orang. Untuk membuktikan 

bahwa kematian saksi dn korban harus dilakukan 

permintaan dari keterangan ahli yang membuktikan 

bahwa ada hubungan akibat langsung antara unsur 

memaksa dengan akibat kematian orang. 

Dalam pasal 37 ini, selain diterapkan pidana 

penjara juga diterapkan pasal pidana denda yang 

diggabungkan sekaligus. Namun demikian, dalam pasal 

ini tidak dijelaskan apabila seseorang dikenakan pidana 

denda, akan tetapi orang tersebut tidak mampu 

membayar, tidak ada aturan tentang alternatif pidana 

kurungan yang lazim dalam aturan pidana lainnya. Hal 

ini memerlukan penafsiran hakim dalam hal penjatuhan 

hukuman. 

b. Ketentuan dalam Pasal 38 

 Setiap orang yang menghalang-halangi 

dengan cara apapun sehingga saksi dan korban tidak 

memperoleh perlindungan atau bantuan, sebagaimana 

dimaksud dalam pasal  5 ayat (1) a dan huruf d, pasal 7 

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 

2 (dua) tahun paling lama 7 (tujuh) tahun danpidana 

denda paling sedikit Rp 80.000.000.00 (delapan puluh 

juta rupiah) dan paling banyak Rp 500.000.000.00 (lima 

ratus juta rupiah). 

Pengertian setiap orang disini, selain 

ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang 



 

berbadan hukum, misalnya PT, Yayasan, Koprasi dan 

sebagainya yang sejenis. Perbuatan diatas, dapat 

mengandung unsur delik penuh, bilamana delik yang 

timbul merupaakn delik yang dianggap telah 

sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukanya suatu 

perbuatan yang dilarang. 

 Dengan demikian, delik ini termasuk delik 

materil atau delik dengan perumusan materil, yakni 

delik yang baru dianggap telah sepenuhnya terlaksana, 

dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. 

Dengan demikian, delik ini termasuk delik 

materil atau dengan delik dengan perumusan materil, 

yaitu delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan 

timbulnya akibat yang dilarang. Dengan kata lain, 

bahwa akibat yang dilarang ialah saksi dan korban tidak 

memperoleh perlindungan atau bantuan. Unsur subjektif 

yang dianggap perbutan melawan hukum ialah 

menghalang-halangi. Apa yang dimakksud dengan 

menghalang- halangi ialah suatu perbuatan yang 

sebagai penghalang dan perbuatan dilakukan adalah 

inisiatif dan kehendak dari orang lain, sehingga saksi 

dan atau korban tidak dapat memenuhi kehendaknya. 

Dalam pasal 38 ini, selain diterapkan pidana 

penjara diterapkan pasal pidana denda yang 

digabungkan sekaligus. Namun demikian dalam pasal 

ini tidak dijelaskan apabila seseorang dikenakan pidana 

denda, akan tetapi orang tersebut tidak mampu 

membayar, tidak ada aturan tentang alternatif pidana 

kurungan  yang lazim dalam aturan pidana lainnya. Hal 

ini memerlukan penafsiran hakim dalam hal penjatuhan 

hukuman. 

c. Ketentuan dalam Pasal 39 

Setiap orang yang menyebabkan saksi dan 

korban atau keluarganya kehilangan perkerjaan karena 

saksi dan korban tersebut memberikan kesaksian yang 

benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 2 (dua) tahun paling lama 7 



 

(tujuh) dan pidan paling sedikit 80.000.000.00 (lima 

ratus juta rupiah). 

 Pengertian setiap orang disini selain, 

ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang 

ebrbadan hukum, misalnya PT, Yayasan, Koperasi dan 

sebaginya yang sejenis, perbuatan diatas dapat 

mengandung unsur delik yang dianggap telah 

sepenuhnya terlaksana dengan dilakukanya suatu 

perbuatan yang dilarang. 

Dengan demikian, delik ini termasuk delik 

materil atau delik dengan perumusan materil, yakni 

delik yang baru dianggapp terlaksana penuh dengan 

timbulnya akibat yang dilarang. Dengan kata lain 

bahwa akibat yang dilarang ialah saksi dan korban atau 

keluarganya yang meyebabkan dirugikannya atau 

dikuranginya hak- hak saksi dan korban. Unsur 

subjektif yang dianggap menimbulkan akibat ialah 

memberikan kesakian yang benar dalam proses 

peradilan, dan pihak mana menjamin atau memberikan 

perlindungan hukum terhadap orang yang memberikan 

kesaksian tersebut. 

Dalam pasal 39 ini, selain diterapkan pidana 

penjara juga diterapkan pasal pidana denda yang 

digabungkan sekaligus. Namun demikian dalam pasal 

ini tidak dijelaskan apabila seseorang dikenakan pidana 

denda, tetapi orang tersebut tidak mampu membayar, 

tidak ada aturan tentang alternatif pidana kurungan 

yang lazim dalam aturan pidan lainnya. Hal ini 

memerlukan penafsiran hakim dalam hal penjatuhan 

hukum. 

d. Ketentuan dalam Pasal 40 

Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau 

dikuranginya hak-hak saksi dan korban sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 5, pasal 6, pasal 7 ayat (1) 

karena saksi dan korban memberikan kesaksian yang 

benar dalam proses pradilan, dipidana dengan pidana 

penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 

3 (tiga) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 



 

30.000.000.00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling 

banyak Rp 100.000.000.00 (seratus ribu rupiah). 

Pengertian setiap orang disini, selain 

ditafsirkan sebagai individu juga badan hukum yang 

berbadan hukum, misalnya PT,Yayasan, Koperasi, dan 

sebagainya yang sejenis. perbuatan diatas dapat 

mengandung unsur delik penuh, bilamana delik yang 

timbul merupakan delik yang dianggap telah 

sepenuhnya terlaksana, dengan dilakukanya suatu 

perbuatan yang dilarang. 

Dengan demikian delik ini termasuk delik 

materil atau delik dengan perumusan materil yakni 

delik yang baru dianggap terlaksana penuh dengan 

timbulnya akibat yang dilarang dengan kata lain, bahwa 

akibat yang dilarang ialah saksi dan korban , 

dirugikannya atau dikuranginya hak- hak saksi dan 

korban. Unsur subjektif yang dianggap menimbulkan 

akibat ialah memberikan kesaksiannya yang benar 

dalam proses peradilan. Dalam pasal ini dapat 

ditafsirkan siapa orang atau pihak lain menyuruh 

melakukan untuk memberikan kesaksian yang benar 

didepan sidang pengadilan, dan pihak mana yang 

menjamin atau memberiakn perlindungan hukum 

terhadap orang yang memberikan kesaksian tersebut. 

Dalam pasal 40 ini, selain diterapkan pidana 

penjara juga diterapkan pasal pidana denda yang 

digabungkan sekaligus. Namun dalam pasal ini tidak 

dijelaskan apabila seseorang dikenakan pidana denda,  

tetapi orang  tersebut tidak mampu membayar, tidak ada 

aturan tentang alternatif pidan kurungan yang llazim 

dalam aturan pidana lainnya. Hal ini memerlukan 

penafsiran hakim dalam hal penjatuhan hukuman. 

e. Ketentuan dalam  Pasal 41 

Setiap orang yang memberitahukan keberadan saksi 

dan korban yang tengah dilindungi dalam suatu 

tempat khusus yang dirahasiakan oleh LPSK 

sebagaimana diamksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf 

j, dipidana dengan penjara paling singkat 3(tiga) 



 

tahun, paling lama 7 (tujuh) dan pidana denda paling 

dikit 80.000.000.00 (delapan puluh juta rupiah) 

Pengertian setiap orang disini , lain ditafsirkan 

sebagi individu juga badan hukum yang berbadan 

hukum, misalnya PT, Yayasan, Koperasi, dan 

sebagainya yang sejenis. Perbuatan tersebut dapat 

mengandung unsur delik penuh, bilamana delik yang 

timbul merupakan delik yang dianggap telah 

sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu 

perbuatan yang dilarang. Delik ini adalah delik formil 

atau delik dengan perumusan formil, yakni delik yang 

dianggap telah sepenuhnya terlaksana, dengan 

dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang. Perbuatan 

yang dilarang wederrechtelijk  tersebut adalah 

memberitahukan keberadaan saksi dan atau korban 

yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang 

dirahasiakan oleh LPSK. 

Disini tidak perlu dibuktikan tentang akibat 

dari perbuatan memberitahuakan keberadaan saksi dan 

korban yang sedang dilindungi yang penting ialah 

bahwa unsur delik ini, menjadi delik penuh dengan 

memberitahukan keberadaan saksi dan korban. 

Dalam pasal 41 ini, selain diterapkan pidan 

penjara juga diterapkan pasal pidana denda yang 

digabungkan sekaligus. Namun dalam pasal ini tidak 

dijelaskan apabial seseorang dikenakan pidan denda, 

tetapi orang tersebut tidak mampu membayar, tidak ada 

aturan tentang alternatif pidana kurungan yang lazim 

dalam aturan pidana lainnya. Hal ini memerlukan 

penafsiran hakim dalam penjatuhan hukuman. 

f. Ketentuan dalam Pasal 42 

Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam 

pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, dan pasal 41 

dilakukan oleh pejabat publik, ancaman pidananya 

ditambah dengan 1/3 (satu pertiga). 

Delik ini diterapkan adanya unsur pemberatan 

yang mana dalam pemidanan ditambah dengan 

sepertiga dari ancaman pidana pokok. Akan tetapi, 



 

dalam pasal ini tidak dijelaskan rinci apakah 

pemberatan hukuman sepertiga tadi berlaku untuk 

pidana penjara saja atau pidana denda, atau kedua-

duanya. Hal ini dilandasi pemikiran bahwa perumusan 

pasal- pasal dalam undang- undang ini menganut sistem 

pemidanaan penjara dan pidana denda yang ditetapkan 

secara bersamaan. 

Dalam delik ini yang dilarang ialah para 

pejabat publik, pejabat publik adalah bukan pejabat dari 

badan hukum milik negara, teapi pejabat negara yang 

memperoleh gaji dan mengelola badan- badan milik 

negara atau lembaga-lembaga negara yang 

menyelenggarakan kegiatannya untuk kepentingan 

publilk. 

g. Ketentuan dalam Pasal 43 

1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana 

denda sebagaimana dimaksud dalam pasal 37, pasal 

38, pasal 39, pasal 40, pasal 41,  dan pasal 42 pidana 

denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling 

singkat 1 (satu) tahun paling lama 3 (tiga) tahun. 

2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda 

sebagimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan 

dala amar putusan hakim. 

Ketentuan ini mengatur tentang penggantian 

hukuman dari penjatuhan hukuman denda kehukuman 

penjara. Dalam ketentuan ini, tidak dijelaskan tentang 

apakah yang dimaksud dengan pidana penjara sebagai 

pengganti pidana denda tersebut. 

Disamping itu, dalam ketentuan tentang 

pemidanaan ini, siapa pejabat yang melakukan 

penyelidikan dan penyidikan yang berlaku dilingkungan 

LPSK, sebagai lembaga yang bersifat mandiri, maka 

perlu memiliki kewenangan penyelidikan dan 

penyidikan. Dalam ketentuan peralihan pada pasal 44 

dinyatakan bahwa pada saat undang- undang ini 

diundangkan, peraturan perundang- udangan yang 

mengatur perlindungan terhadap saksi dan korban 



 

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan 

dengan undang- undang ini. 
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BAB III 

PENYAJIAN DATA 

 

A. Pengaturan Perlindungan Saksi dan Korban dalam 

Hukum Positif di Indonesia 

Perlindungan saksi dan korban erat kaitannya 

dengan suatu tindak pidana yang terjadi terutama dalam 

perkara-perkara yang besar. Maksud adanya keterkaitan 

yaitu karena sebagian besar tindak pidana dapat dipecahkan 

dengan kesaksian yang diberikan saksi. Jadi bagaimanapun 

seorang saksi harus mendapatkan perlindungan dengan 

tujuan agar saksi tersebut dapat memberikan kesaksiannya 

baik ditingkat penyidik maupun persidangan.
105

 

Perlindungan bagi saksi dan korban pada 

perinsipnya harus merupakan pemberian seperangkat hak 

yang dapat dimanfaatkan mereka dalam  posisinya di proses 

pradilan pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu 

bentuk penghargaan atas konstribusi mereka dalam proses 

ini berdasarkan kaitannya dengan saksi. 
106

 

Seorang saksi ialah bagian dari sistem pradilan 

pidana, sehingga justru saksi tersebut akan menjadi faktor 

dalam mengurangi kejahatan, saksi berkewajiban untuk 

memberikan kesaksian demi memberantas kejahatan dalam 

masyarakat. Sebab setiap orang berkewajiban untuk ikut 

serta memberantas kejahatan dalam masyarakat.
107

 

Terkait dengan perlindungan saksi dan korban, 

suatu hal perinsipil yang harus diperhatikan bahwa 
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konstitusi telah menegaskan bahwa setiap aturan yang akan 

diberlakukan harus sesuai dengan hukum yang berlaku 

karena seperti disebutkan dalam pasal 1 ayat 3 UUD 1945 

bahwa: Negara Indonesia adalah  Negara Hukum, sejalan 

dengan itu dalam pasal 28 huruf g UUD 1945 konstitusi 

Negara kita juga telah mengamanatkan pentingnya 

perlindungan saksi dan korban ini seperti dijelaskan sebagai 

berikut: 

1. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, 

keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang 

dibawah kekuasaanya, serta berhak atas rasa aman dan 

perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat 

atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. 

2. Setiap orang berhak bebas dari penyiksaan atau 

perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia 

dan berhak memperoleh suaka dari negara lain.
108

 

Perlindungan saksi dan korban pada perinsipnya 

harus merupakan pemberian seperangkat hak yang dapat 

dimanfaatkan mereka dalam posisinya  diperoses pradilan 

pidana. Perlindungan ini merupakan salah satu bentuk 

penghargaan atas konstribusi mereka dalam proses ini 

berdasarkan amanat undang- undang tersebut, dibentuklah  

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).
109

 

Masalah perlindungan saksi dan korban di 

Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang- 

undangan yang mengatur tentang pemberian perlindungan 

terhadap saksi, korban dan pelapor. Sebelum Undang- 

Undang No 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang- 

Undang No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban lahir. telah ada beberapa peraturan perundang-

undangan yang mengatur hal tersebut, namun masih belum 
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lengkap dan kurang dalam mengatur perlindungan saksi. 

Beberapa peraturan perundang- undangan tersebut adalah 

sebagai berikut:  

1. Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana 

(KUHAP) 

KUHAP memang tidak mempunyai ketentuan 

yang secara khusus, rinci dan lengkap tentang hak-hak 

saksi dan korban dalam proses pradilan pidana. Bukan 

berarti  hukum tersebut tidak ada ketentuan semacam 

itu. Adapun beberapa pasal dalam KUHAP yang 

dianggap memberikan perlindungan pada saksi dan 

korban. 

a. Ketentuan dalam Pasal 117: 

1) Keterangan tersangka dan atau saksi kepada 

penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapapun 

dan atau dalam bentuk apapun. 

2) Dalam hal seorang tidak boleh menjadi saksi 

dalam suatu perkara ia tidak boleh pula menjadi 

juru bahasa dalam perkara ini. 

Ketentuan yang diatur dalam pasal ini 

berkaitan erat dengan pasal 52 KUHAP pasal ini 

memberikan jaminan terhadap seorang saksi untuk 

memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik 

atau hakim. Apabila terjadi pemeriksaan terhadap diri 

saksi dengan tekanan maka berita acara pemeriksaan 

penyidikan tersebut adalah batal demi hukum. Sesuai 

dengan pasal 422 KUHP.
110

 

b. Ketentuan dalam Pasal 118: 

1) Keterangan tersangka dan atau saksi dicatat 

dalam berita acara yang ditandatangani oleh 

penyidik dan oleh yang memberi keterangan itu 

setelah mereka menyetujui isinya. 
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2) Dalam hal tersangka dan atau saksi tidak mau 

membubuhkan tanda tangannya, penyidik 

mencatat hal itu dalam berita acara dengan 

menyebut alasannya. 

Saksi dalam hal tidak mau menandatangani 

berita acara, ia harus memeberikan alasan yang kuat 

dan mengenai berita acara, berkaitan dengan pasal 75 

KUHAP.
111

 

Menurut penjelasan pasal 166 KUHAP 

disebutkan jika dalam salah satu pernyataan disebutkan 

suatu tindak pidana yang tidak diakui telah dilakukan 

oleh terdakwa atau tidak dinyatakan oleh saksi, tetapi 

dianggap seolah-olah diakui atau dinyatakan, maka 

pertanyaan yang demikian itu dianggap sebagai 

pertanyaan yang bersifat menjerat. Ini sesuai dengan 

perinsip bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus 

diberikan secara bebas disemua tingkat pemeriksaan. 

Sebenarnya larangan dalam mengajukan pertanyaan 

tidak hanya terhadap pertanyaan menjerat saja, tetapi 

juga terhadap pertanyaan yang mengarahkan, 

memberikan alternatif, atau menyebut kualifikasi.
112

 

c. Ketentuan dalam Pasal 178: 

1) Jika terdakwa atau saksi bisu dan tuli serta tidak 

dapat menulis, hakim ketua sidang mengangkat 

sebagai penterjemah orang yang pandai bergaul 

dengan terdakwa atau saksi itu. 

2) Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli tetapi 

dapat menulis, hakim ketua sidang 

menyampaikan semua pertanyaan atau teguran 

kepadanya secara tertulis dan kepada terdakwa 

atau saksi tersebut diperintahkan untuk menulis 
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jawabannya dan selanjutnya semua pertanyaan 

serta jawaban harus dibacakan. 

 Pasal ini berhubungan dengan pasal 53 

KUHAP mengenai hak untuk mendapat juru bahasa 

(penjelasan). Pembacaan pertanyaan hakim dan 

jawaban terdakwa yang diatur dalam pasal 178 ayat (2) 

KUHAP adalah memenuhi asas keterbukaan dalam 

pemeriksaan persidangan ( fair Trail).
113

 

 

d. Ketentuan dalam Pasal  229 

1) Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi 

panggilan dalam rangka memberikan 

keterangan disemua tingkat pemeriksaan, 

berhak mendapat penggantian biaya menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

2) Pejabat yang melakukan pemanggilan wajib 

memberitahukan kepada saksi atau ahli tentang 

haknya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1). 

Selama dalam KUHAP, ditemukan pula 

didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) mengenai perlindungan saksi itu, yakni 

ketentuan pasal 334 KUHAP. Ketentuan ini 

mengancam dengan pidana perbutan yang memaksa 

orang lain untuk melakukan, tidak melakukan atau 

membiarkan sesuatu dengan kekerasan atau perbuatan 

lain atau perbuatan tidak menyenangkan atau ancaman 

untuk melakukan perbuatan-perbuatan tersebut. 

Akan tetapi KUHAP ternyata lebih 

menitik beratkan pengaturan mengenai kewajiban saksi, 

yang tentunya membebankan saksi dengan berbagai 

ancaman apabila tidak memberikan kesaksian 

misalnya: 

e. Ketentuan dalam Pasal 224: 
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Barang siapa dipanggil saksi, ahli atau juru 

bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak 

memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang 

harus dipenuhinya, diancam: 

1) Dalam perkara pidana, dengan pidan penjara 

paling lama sembilan bulan, 

2) Dalam perkara lain, dengan pidana penjara 

paling lam enam bulan. 

f. Ketentuan dalam Pasal 522 

Barang siapa menurut undang-undang 

dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak 

datang secara melawan hukum diancam dengan pidana 

paling banyak sembilan ratus rupiah. 

2. Undang- Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban  

Undang-Undang No 31 Tahun 2014  tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban  lahirnya undang-

undang ini ditujukan untuk memperjuangkan 

diakomodasinya hak-hak saksi dan korban dalam 

proses pradilan pidana. 

Undang- undang ini memberikan  pengaturan 

lebih luas tentang saksi, saksi pelaku, korban, dan 

pelapor dalam tindak pidana. Undang- Undang RI No 

31 Tahun 2014 didalamnya terdapat  3 ( tiga) hal pokok 

yang patut diberikan perhatian khusus, Yakni: 

1. Pendalaman mengenai cakupan atas hak-hak serta 

bentuk perlindungan yang diberikan kepada 

saksi/saksi pelapor, termasuk didalamnya adalah 

perinsip- prinsip pelaksanan pemberian 

perlindungan kepada saksi. 

2. Aspek- aspek kelembagaan LPSK  aspek ini 

menyangkut kewenangan dan cakupan tugas dan 

LPSK dengan lembaga penegak hukum lainnya. 



 

3. Ketentuan mengenai pemberian perlindungan dan 

bantuan ketentuan ini menyangkut aspek mekanisme 

procedural  bekerjanya Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban (LPSK). 

Pemberian bantuan dalam Undang-Undang 

Perlindungan Saksi dan Korban merupakan bagian dan 

salah satu bentuk perlindungan yang akan diberikan 

oleh LPSK pemahaman yang demikian itulah oleh 

Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban 

konsep pemberian bantuan dibatasi  sedemikian rupa 

misalnya dalam pasal 6 ayat (1) Undang- Undang No 

31 Tahun 2014 yang dimaksud dengan bantuan oleh 

undang-undang  ini hanya mencakup bantuan medis 

dan bantuan rehebilitasi psiko-sosial.
114

Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan penjelasan 

mengenai tata caranya mengajukan permohonan 

pemberian bantuan dan bagaimana LPSK   menentukan 

diterimanya atau tidaknya permohonan dan 

menentukan besaran biaya jangka waktu pemberian 

bantuan. 

 

 

B. Peran LPSK Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

Masalah perlindungan saksi dan korban dalam 

prosoes pradilan pidana merupakan  salah satu permasalah 

yang menjadi perhatian dunia  internasional.Undang- 

Undang No 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan 

korban menyebutkan bahwa:  

 

1. Sejarah Lahirnya Undang- Undang No 31 Tahun 

2014 

                                                             
114

 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban 



 

Gagasan untuk menghadirkan undang-undang 

perlindungan saksi dan korban dimulai pada tahun 

1999, dimana  elemen masyarakat mulai 

mempersiapkan perancangan undang-undang 

perlindungan saksi. Hal ini kemudian disusul dengan 

adanya naskah akademis tentang perlindungan saksi 

dalam proses pradilan pidana. Naskah akademis ini 

kemudian menghasilkana RUU perlindungan saksi.
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Selanjutnya tahun 2001 undang-undang 

perlindungan saksi diamanatkan untuk segera dibentuk 

berdasarkan Ketetapan TAP MPR No. VIII Tahun 2001 

tentang rekomendasi arah kebijakan pemberantasan dan 

pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme, yang 

menyatakan bahwa adanya sebuah undang-undang 

yang mengatur perlindungan saksi. Berdasarkan amanat 

TAP MPR tersebut, maka badan Legeslasi DPR RI 

kemudian mengajukan sebuag RUU tentang 

perlindungan saksi dan korban pada tanggal 27 juni 

2002 dan ditanda tangani oleh 40 anggota DPR dari 

berbagai fraksi  sebagai RUU usul inisiatif DPR.
116

 

Februari  2005 Rapat Paripurna ke 13 DPR RI 

periode 2004-2009 telah menyetujui program Legislasi 

Nasional (Prolegnas), salah satu RUU yang 

diprioritaskan untuk segara dibahas adalah RUU 

perlindungan saksi dan korban. Sepuluh fraksi di DPR 

RI memandang bahwa RUU perlindungan saksi yang 

juga memuat mengenai ketentuan pembentukan 

lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK) 
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memilik peran strategis dalam upaya penegakan hukum 

dan menciptakan pemerintahan yang bebas dari korupsi 

melalui perlindungan saksi dan korban.
117

 

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2005 

presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengeluarkan 

sebuah surat Presiden mengenai kesiapan pemerintahan 

untuk pembahasan RUU PSK serta sekaligus menunjuk 

Mentri Hukum dan HAM sebagai wakil pemerintah 

dalam pembahasan tersebut. Turunnya surat Presiden 

tersebut sudah menunjukan itikad baik dan 

pemerintahan agar RUU PSK dapat segera dibahas di 

DPR. hal tersebut kemudian direspon oleh Komisi III 

DPR RI yang menetapkan pembahsan RUU PSK dalam 

bentuk panitia kerja proses pembahasan RUU yang 

dibantu oleh wakil dari pemerintah dilakukan secara 

marathon sejak tanggal 8 februari 2006, hasil 

pembahasan oleh Tim Perumus dan Penelitian bahas 

yang diteruskan dalam rapat komisi III dan Pleno DPR. 

Pada tanggal 18 juli 2006 akhirnya RUU ini disahkan 

meenjadi UU No 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban.
118

 

Namun mengingat undang-undang tersebut 

masih terdapat beberapa kekurangan baik dalam 

lingkup konsep perlindungan, tata cara perlindungan, 

hak saksi maupun korban sampai dengan masalah 

kelembagaan, maka dalam penyempurnaan undang- 

undang perlindungan saksi dan korban dibuatlah 

undang-undang nomor 31 tahun 2014 tentang 

perubahan atas undang-undang nomor 13 tahun 2006. 

Lahirnya undang-undang ini ditujukan untuk 
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memperjuangkan hak-hak saksi dan korban dalam 

proses peradilan pidana. 

Keberhasilan suatu proses pradilan pidana 

sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil 

diungkap atau ditemukan. Dalam proses persidangan, 

terutama yang berkaitan dengan saksi, banyak kasus 

yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang 

dapat mendukung tugas penegak hukum. Saksi dan 

korban merupakan unsur yang sangat menentukan 

dalam proses pradilan pidana. Keberadaan saksi dan 

korban dalam proses pradilan pidana selama ini  kurang 

mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. 

Kasus- kasus yang tidak terungkap dan tidak 

terselesikan banyak disebabkan oleh saksi dan korban 

yang takut memberikan kesaksian kepada aparat 

penegak hukum karena mendapatkan ancaman dari 

pihak tertentu.
119

 

2. Kedudukan dan Susunan Orginisasi  LPSK 

Undang- undang No 31 Tahun 2014 tentang 

perlindungan Saksi dan korban memprioritaskan 

kedudukan lembaga perlindungan saksi dan korban 

berada di ibukota Negara Republik Indonesia. Namun 

disamping berkedudukan di ibukota negara, undang- 

undang  ini memberikan kebebasan bagi lembaga 

perlindungan saksi dan korban untuk membentuk 

perwakilannya di daerah lainnya jika hal tersebut sesuai 

dengan kebutuhan lembaga perlindungan saksi dan 

korban. Undang- undang untuk memberikan akses bagi 

lembaga perlindungan saksi dan korban untuk 

mendirikan lembaga perwakilan adalah pilihan yang 
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tepat karena dari segi geografis wilayah republik 

Indonesia yang lumayan luas dan akses informasi 

maupun komunikasi yang terbatas baik antar wilayah 

maupun antar ibukota dengan wilayah lainnya. 

Lembaga perlindungan saksi dan korban adalah 

lembaga yang mandiri maka dalam UU PSK tidak 

meletakan struktur LPSK berada dibawah instansi 

manapun baik instansi pemerintah  (eksekutif) maupun 

lembaga negara lainnya. 
120

 

Walaupun idealnya LPSK  ada ditiap wilayah 

provinsi  namun kebutuhan untuk mendirikan 

perwakilan juga memberikan implikasi atas sumber 

daya yang besar, baik dari segi pembiyaaan, maupun 

penyimpanan infrastruktur dan sumber daya 

manusianya. Selain itu perlu di buat standar kerja, 

indikator kebutuhan dan standar prioritas bagi pendiri 

perwakilan LPSK. 

Dalam pelaksanaan tugasnya, Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibantu oleh 

sebuah sekertariat yang bertugas memberikan 

pelayanan administratif bagi kegiatan LPSK,dan 

sekertariat LPSK dipimpin oleh seorang sekertaris yang 

berasal dari pegawai Negri Sipil. Dalam proses seleksi 

calon anggota LPSK pertama kali, dilakukan oleh 

Presiden. Dalam melaksanakan sseleksi dan pemilihan 

calaon anggota LPSK presiden membentuk Panitia 

Seleksi, yang terdiri atas5 (lima) orang dengan susunan 

dua orang berasal dari unsur pemerintah dan tiga orang 

berasal dari unsur masyarakat.
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Panitia seleksi mengusulkan kepada Presiden 

sejumlah 21 orang calon yang telah memenuhi 

persyaratan. Selanjutnya, Presiden sejumlah 21 orang 

calon yang telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya 

Presiden memilih sebanyak sebnayak 14 orang untuk 

diajukan kepada DPR, kemudian DPR memilih dan 

menyetujui tujuh orang dari calon anggota LPSK 

tersebut. Bilaman DPR tidak memebrikan persetujuan 

maka Presiden mengajukan calon pengganti sebanyak 

dua kali jumlah calon anggota yang tidak disetujui. 

Berkaitan dengan hal ini, DPR wajib memberikan 

persetujuan terhadap calon pengganti calon anggota 

LPSK dalam jangka waktu paling lambat 30 hari 

terhitung sejak tanggal pengajuan calon pengganti 

diterima. Selanjutnya, Presiden menetapkan anggota 

LPSK yang telah memperoleh persetujuan DPR dalam 

jangka waktu paling lambat30 hari terhitung sejak 

tanggal persetujuan diterima Presiden. 

Dalam pengambilan keputusan LPSK 

berdasrkan musyawarah untuk mufakat, dalam 

keputusan secara musyawarah untuk mafakat tidak 

dapat dicapai maka keputusan diambil dengan suara 

terbanyak.
122

  

3. Tugas dan Kewenagan LPSK (Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban) 

Undang- undang No 31 Tahun 2014  dalam 

ketentuan umum menyatakan bahwa lembaga 

perlindungan saksi dan korban berwenang memberikan 

perlindungan  dan hak- hak lain kepada saksi dan 

korban sebagaimana diatur di undang- undang. 
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Tugas dan wewenag LPSK yang tersebar 

dalam Undang- Undang No 31 Tahun 2014, yaitu: 

a. Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk 

perlindungan pasal (29) 

b. Membutuhkan keputusan pemberian perlindungan 

saksi dan atau korban  

c. Memberikan perlindungan kepada saksi dan korban  

d. Menghentikan program perlindunfgan kepada saksi 

dan korban. 

e. Mengajikan kepengadilan berupa hak atas 

kompensasi dalam kasusu pelanggaran HAM yang 

berat, dan hak atas restetusi atau ganti kerugian yang 

menjadi tanggung jawab plaku tindak pidana. 

f. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun 

orang yang mewakili korban untuk bantuan 

g. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besarnya 

biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada 

saksi dan korban 

h. Bekerjasama dengan instansi terkait yang berwenang 

dalam melaksanakan pemeberian perlindungan dan 

bantuan. 

Kewenangan LPSK  

a. Diberikan wewenang untuk menentukan layanan- 

layanan apa yang akan diberikan bagi saksi, untuk 

memberikan bukti dalam persidangan umum. 

b. Melaksanakan tugas- tugas administratif menyangkut 

perlindungan saksi dan orang- orang terkait termasuk 

menyangkut perlindungan sementara dan layanan- 

layanan lainnya. 

c. Membuat perjanjian-perjanjian tentang bantuan yang 

akan dilakukan orang- orang institusi atau orginisasi. 

d. Diberikan wewenang u ntuk mengunaakan fasilitas 

atau kelengkapan dibawah pengusaan dapertemen  

dan mendapatkan dokumen yang dibutuhkan dalam 

rangka perlindungan sesorang yang dilindungi  

e. Menetapkan langkah- langkah dan cara- cara 

bagaiman ketentuan UU PSK   mesti dijalankan oleh 



 

kantor- kantor cabang dan menunjuk tempat yang 

difungsikan. 

f. Kewenagan lainya terkait dengan lembaga penegak 

hukum lainnya adalah hak memberikan rekomendasi 

tentang kondisi saksi maupun korban. 

g. Memeilik hak untuk tidak meberikan informasi 

tentang data tertentu dari saksi (rahasia) yang masuk 

dalam program perlindungan saksi dan korban. 

4. Syarat dan Tata Cara Pemberian Perlindungan dan 

Bantuan 

Syarat pemberian perlindungan dan bantuan 

berdasarkan atas perjanjian perlindungan LPSK 

terhadap saksi dan korban tindak pidana diberikan 

dengan mempertimbangkan: 

1. Sifat pentingnya saksi dan korban 

2. Tingkat ancaman yang membahyakan saksi dan 

korban  

3. Hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi 

dan korban 

4. Rekam jejak kejahatan yang penuh dilakukan oleh 

saksi dan korban.
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Ada pula syarat untuk mendapatkan 

perlindungan bagi pelapor dan saksi pelapor menurut 

peraturan bersama, mentri hukum dan hak asasi 

manusia  Republik Indonesia, Jaksa Agung RI , Kepala 

Kepolisian RI, Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 

Ketua LPSK No M.HH-11. HM. 03. 02. Th 2011 No: 

PER-045/A/JA/12/2011 No: 1 Tahun 2011 NOMOR  : 

KEPB-02/01-55/12/2011 No: 4 Tahun 2011 tentang 

perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi 

pelaku yang bekerjasama adalah sebagi berikut: 
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1. Adanya informasi penting yang diperlukan dalam 

mengungkap terjadinya atau akan terjadinya suatu 

tindak pidana serius dan/atau terorganisir 

2. Adanya anacaman yang nyata atau kekhawtiran akan 

adanya ancaman atau tekanan, baik secara fisik 

maupun pisikis terhadap pelapor dan saksi pelapor 

atau keluarganya apabila tindak pidana tersebut 

diungkap menurut keadaan yang sebenarnya  

3. Laporan tentang adanya ancaman atau tekanan 

tersebut disampaikan kepada pejabat yang 

berwenang sesuai dengan tahap penanganannyadan 

dibuatkan berita acara penerimaan laporan. 

Kriteria tentang sifat pentingnya saksi dan 

korban sebagi standar untuk dapat dilakukan 

perlindungan oleh LPSK adalah sangat subjektif, 

apabila diukur dari sisi tindak pidana yang terjadi. 

Namun demikian, berdasarkan pandangan masyarakt 

terhadap isu kejahatan yang saat ini meresahkan 

masyarakat adalah kasus mafia hukum atau kasus- 

kasus yang berkaitan dengan whistleblower
124

  yang 

saat ini sedang hangat- hangat dibicarakan orang. 

Dari sisi pada tingkat ancaman yang 

membahayakan saksi dan korban, dapat diukur sumber 

terjadinya tindak pidana serta akibat yang ditimbulkan 

oleh kejahatan itu sendiri. Kualitas kejahatan 

terorganisir ini,  pada umumnya mempunyai jaringan 

kejahatan yang harus melibatkan orang dalam, yang 

pengungkapan kejahatannya membutuhkan teknik dan 
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taktik tersendiri, seperti pada kejahatan extra ordinary 

crimes
125

, meliputi kejahatan  narkotika, korupsi, 

money loundering
126

, terorisme, mafia hukum dan 

sebagainya. Kejahatan kekerasan yang menimbulkan 

korban perlu mendapatkan perhatian untuk dilindungi. 

Ukurannya tidak hanya dilihat dari sisi dampak fisiknya 

saja, tetapi dampak kejahatan ini yang menimbulkan 

dampak psikologis, misalnya perasaan trauma dari 

korban. Oleh sebab itu, diperlukan rekomendasi medis 

dan psikologis untuk pemenuhan hak perlindungan. 

Rekam kejahatan yang pernah dilakukan oleh 

saksi dan korban ini, diperlukan pengaturan hukum 

lebih adil dengan tidak hanya bertumpu pada 

kepentingan pemidanaan saja. Undang- Undang No 31 

Tahun 2014 ini, terhadap perlindungan saksi dan 

korban terlihat tidak menghapuskan tindakan hukum 

terhadap kejahatan yang dilakukan. Tindak kejahatan 

ini hanya dijadikan sebagai sarana meringankan 

hukuman oleh pengadilan  atas dasar permintaan  

LPSK, misalnya terhadap pelaku yang dikatagorikan 

sebagai whistleblower.
127

 

Tata cara dalam pemberian perlindungan saksi 

dan korban diatur dalam Pasal 29 sebagia berikut: 
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1. Saksi atau korban yang bersangkutan, baik atas 

inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat 

yang  berwenang mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada LPSK; 

2. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap 

permohonan sebagaimana dimaksud; 

3. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling 

lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan 

perlindungan diajukan. 

Dari ketentuan pasal 29 ini ada pengaturan 

mengenai apakah permohonan itu secara tertulis atau 

permohonan perlindungan seharusnya bukan Cuma dari 

pihak saksi dan korban dan pejabat yang berwenang 

tetapi juga oleh keluarga saksi dan korban yang 

bersangkutan dan pendamping saksi dan korban. 

Pengajuan seharusnya dapat dilakukan oleh orang tua 

atau walinya terhadap korban atau saksi masih dibawah 

umur atau anak- anak.
128

 

Permohonan yang telah diterima akan 

dilanjutkan kepada UP2 oleh ketua LPSK. UP2 (Unit 

Penerimaan Permohonan) adalah unit yang bertugas 

untuk memberikan pelayanan peenrimaan permohonan 

perlindungan bagi saksi dan korban yang terkait 

pelaksanaan fungsi dan lembaga perlindungan saksi dan 

korban sedangkan mengenai keputusan LPSK prihal 

diterima ataupun ditolaknya suatu permohonan 

perlindungan yang berdasarkan pemeriksaan yang telah 

dilakukan disampaikan paling lamabat 7 hari sejak 

permohonan perlindungan tersebut diajukan. 

Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) Undang- 

undang Nomor 31 Tahun 2014 menyebutkan bahwa. “ 

dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan 
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korban sebagaimana diatur dalam pasal 29, saksi dan 

korban mendatangani pernyataan kesediaan mengikuti 

syarat dan ketentuan perlindungan saksi dan korban, 

adapun menegnai pernyataan kesediaan mengikuti 

syarat dan ketentuan perlindungan yang harus 

ditandatangani oleh saksi dan korban diatur dalam pasal 

30 ayat (2) yang berisi: 

Pernyataan kesedian mengikuti syarat dan 

ketentuan perlindungan saksi dan korban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) memuat: 

1. Kesedian saksi dan/atau korban untuk memberikan 

kesaksian dalam proses pradilan; 

2. Kesediann saksi dan/atau korban untuk menaati 

peraturan yang berkenaan dengan keselamatannya. 

3. Kesediaan saksi dan/atau korban untuk tidak 

berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain 

selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada 

dalam perlindungan LPSK 

4. Kewajiban saksi dan/atau korban untuk tidak 

memberitahukan kepada siapapun mengenai 

keberadaanya dibawah perlindungan LPSK 

5. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK. 

Syarat-syarat ini diajukan oleh LPSK kepada 

saksi dan korban, semata-mata untuk kepentingan 

perlindungan dan untuk memudahkan proses 

penegakan hukum, sehingga diperoleh keadilan dan 

kepastian hukum, antara pemenuhan hak atas 

permintaan perlindungan kewajiban  LPSK dalam 

memberikan perlindungan. Hal ini sesuai dengan 

ketentuan undang-undang bahwa LPSK wajib 

memberikan perlindungan sepenuhnya kepada saksi 

dan korban, termasuk keluarganya, sejak 

ditandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat 

dan ketentuan perlindungan saksi dan korban. 



 

Perlindungan atas keamanan  saksi dan korban hanya 

dapat dihentikan, atas permintaan pejabat yang 

berwenang, saksi dan korban melanggar ketentuan 

perjanjian, atau LPSK berpendapat bahwa tidak lagi 

diperlukan perlindungan berdasrkan bukti-bukti yang 

meyakikan, serta penghentian perlindungan ini 

dilakukan secara tertulis. 

Tata cara pemberian bantuan seperti yang 

dimaksud dalam pasal 33 Undang- undang  No 31 

Tahun 2014 berkaitan dengan korban atas pelanggar 

hak asasi manusia (pasal 6).  Pemberian bantuan ini 

diberikan kepada seorang saksi dan korban atas 

permintaan tertulis dari yang bersangkutan ataupun 

orang yang mewakilinya kepada LPSK. Dalam hal 

pemberian bantuan ini, kewenangan  LPSK adalah 

menentukan kelayakan pemberian bantuan, menetukan 

jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan, 

kepada saksi dan korban, dan ketentuan tentang 

pemberian bantuan akan diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Keputusan LPSK mengenai pemberian 

bantuan kepada saksi dan korban harus diberitahukan 

secara tertulis kepada yang bersangkutan dalam waktu 

paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diteriimanya 

permintaan tersebut. Dalam melaksanakan pemebrian 

perlindungan dan bantuan ini, LPSK dapat bekerja 

sama dengan instansi terkait yang berwenang, dan 

instansi ini wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai 

ketentuan yang diatur dalam undang-undang. 

Bandingkan dengan tata cara pemberian kompensasi, 

restetusi, dan rehabilitasi yang diatur dalam Bab VI, 

Perppu RI No. 1 Tahun 2002 yang disahkan 

berdasarkan Undang- Undang No 15 Tahun 2003. 



 

Tata cara memperoleh perlindungan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40: 

1. Pelaksananan pemberian kompensasi dan atau 

restetusi dilaporkan oleh mentri keuangan, pelaku 

atau piahak ketiga, kepada ketua pengadilan yang 

memutus perkara, disertai dengan tanda bukti 

pelaksanan pemberian kompensasi, restetusi, dan 

atau rehabilitasi tersebut. 

2. Salianan tanda bukti pelaksanan pemberian 

kompensasi dan restetusi sebagaimana dimaksud 

dalam ayat (1) disampaikan kepda korban atau ahli 

warisnya. 

3. Setelah ketua pengadilan menerima tanda bukti 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ketua 

pengadilan mengumumkan pelaksanaan tersebut 

pada papan pengumuamn pengadilan yang 

bersangkutan. 

Pasal 41: 

1. Dalam hal pelaksanaan pemberian kompensasi dan 

restetusi kepada pihak korban melampaui batas 

waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 39, 

korban atau ahli warisnya dapat melaporkan hak 

tersebut kepada pengadilan. 

2. Pengadilan sebagaiman dimaksud dalam ayat (1) 

segera memerintahkan menteri keuangan , pelaku 

atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan 

tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja 

terhitung sejak tanggal perintah tersebut diterima. 

Pasal 42: 

Dalam hal pemberian kompensasi dan restetusi 

dapatdilakukan secara bertahap, maka setiap tahapan 

pelaksanaan atau keterlambatan pelaksanaan dilaporkan 

kepada pengadilan. 

4. Tujuan Pembentukan Undang- Undang Nomor 31 

Tahun 2014 



 

Tujuan pembentukan Undang- Undang 

perlindungan saksi dan korban untuk memberikan 

perlindungan terhadap saksi diberikan atas dua hal 

yaitu perlindungan hukum dan perlindungan khusus 

terhadap anacaman. 

Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan 

yang diberiikan kepada pelapor dan saksi tidak dapat 

digugat secara perdata.tentu dengan catatan, sepanjang 

yang bersangkutan memberikan kesaksian atau laporan 

dengan itikad baik atau yang bersangkutan bukan 

pelaku tindak pidana itu sendiri. Perlindungan hukum 

lain berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan 

nama pelaporatau kewajiban merahasiakan nama 

pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap 

pelanggarannya. 

Semua saksi, pelapor dan korban memerlukan 

perlindungan hukum ini, perlindungan khusus kepada 

saksi, pelapor dan korban diberikan oleh negara untuk 

mengatasi kemungkinan ancaman yang membahayakan 

diri, jiwa, dan harta bendanya, termasuk keluarganya. 

Karena itu perlindungan harus meliputi perlindungan 

atas keamanan pribadi,ancaman fisik, mental, dan harta 

benda. Perlindungan semacam ini harus dilakukan 

terhadap seluruh saksi atau pelapor.  

 

C. Hubungan Kerja Sama Lembaga Perlindungan Saksi 

dan Korban (LPSK) dengan Lembaga Lain 

3. Kerjasama dengan Lembaga atau Intansi Lainnya 

Dalam melaksanakan pemberian perlindungan 

dan bantuan, LPSK dapat bekerja sama dengan instansi 

terkait, sesuai dengan kewenanganya, wajib 



 

melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan 

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
129

 

Dari paparan tersebut terlihat bahwa LPSK 

dalam menjalankan tugasnya akan dibantu oleh 

berbagai instansi terkait terutama instansi pemerintah. 

Hal ini memang sudah seharusnya diberikan. Karena 

sudah menjadi platfrom umum, bahwa masalah yang 

terkait dengan perlindungan saksi hanya bisa ditangani  

secara efektif melalui pendekatan multi lembaga. 

Terkait dengan kerjasama antar lembaga/ 

instansi lainya dapat dilihat peran masing- masing 

lembaga tersebut adalah sebagai berikut:
130

 

a. Kepolisian 

1) Memberi dukungan keamananan dan penjagaan 

dalam program. 

2) Perlindungan, penerima benefit ( sebagai 

penyelidik yang saksinya dilindungi). 

b. Kejaksaan  

1) Memberi dukungan administrasi (pihak 

perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan 

intimidasi). 

2) Penerima benefit ( sebagai penuntut umum yang 

saksinya dilindungi). 

3) Memberi dukungan untuk informasi hasil 

pengadilan, putusan atau pembebasan pelaku. 

c. Pengadilan  

1) Memberi dukungan untuk perlindungan dalam 

sidang pengadilan misalnya: mengubah format 

ruang sidang, mempersiapkan sidang tertutup, 

teleconfrence, dan sebagainya. 
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2) Memberi dukungan untuk informasi hasil 

pengadilan. 

d. Kementrian Dalam Negri, berperan memberi 

dukungan untuk perubahan status administrasi 

kependudukan dan lain-lain. 

 

e. Kementrian Kesehatan  

1) Memberi dukungan untuk pengobatan medis 

maupun psikososial. 

2) Memberi dukunngan untuk perubahan catatan 

medis, face off  dan lain- lain. 

f. Kementrian Hukum dan HAM, berperan memberi 

dukungan perlindungan bagi saksi dalam status 

narapidana, pemindahan tahanan, penjagaan khusus 

dalam LP. 

g. Kementrian Pendidikan  

1) Memberi dukungan perubahan akte, ijazah dan 

administrasi pendidikan. 

2) Memberi dukungan untuk menyediakan sekolah 

bagi saksi atau keluarga saksi yang mendapat 

relokasi. 

3) Memberi dukungan untuk menyediakan sekolah 

bagi saksi, korban dan keluarga saksi yang 

mendapat relokasi. 

h. Komisi Khusus: KPK, Komnas HAM, PPATK, 

BNN, dan lain-lain berperan 

1) Memberi dukungan administrasi (pihak 

perpanjangan tangan bagi saksi yang melaporkan 

intimidasi 

2) Penerima benefit (yang saksinya dilindungi) 

3) Memberi dukungan perlindungan yang mungkin 

ada berdasrkan kewenangannya 

 

i. Kepala Pemerintahan Daerah  

1) Memberi dukungan untuk akses relokasi 

diwilayahnya. 



 

2) Memberi dukungan untuk kemudahan 

administrasi 

j. Dapertemen Tenaga Kerja  

1) Memberi dukungan pemindahan tenaga kerja 

2) Memberi dukungan pemberian pekerjaan bagi 

saksi. 

4. Kerjasama dengan Lembaga Swasta dan Orginisasi 

Masyarakat lainnya. 

Disamping itu LPSK sangat perlu bekerja 

sama dengan masyarakat baik pihak swasta maupun 

organisasi masyarakat, dalam rangka memberikan 

dukungan. Perlu dikemukakan bahwa saat ini sudah 

banyak masyarakat secara swadaya membentuk task 

force perlindungan saksi bagi kasus- kasus tertentu, 

seperti pemberiana rumah aman atau rumah singgah 

safe hose perlindungan bagi kasus-kasus kekerasan 

seksual dan KDRT baik bagi korban perempuan 

maunpun anak. 

Untuk menyempurnakan perlindungan maka 

Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban harus 

pula membuka kerjasama dengan masyarakat, 

disamping itu hal ini berguna pula bagi LPSK baik 

secara logistik maupun dukungan sumberdaya 

perlindungan. Dalam prakteknya LPSK juga akan 

melakukan koordinasi dengan lembaga seperti. 
 

a. Orginisasi Masyarakat, NGO 

1) Memberi dukungan keamanan dan penjagaan 

dalam program perlindungan 

2) Memberi dukungan akomodasi dan “safe house” 

b. Asosiasi Perumahan Lokal 

1) Memberi dukungan tempat tinggal sementara 

atau permanen bagi saksi 

2) Memberi dukungan untuk mempermudah akses 

akan relokasi dan administrasinya. 



 

BAB IV 

ANALISIS 

A. Pandangan Hukum menurut undang-undang nomor 31 

tahun 2014 terhadap Perlindungan Saksi dan Korban 

 Hukum positif telah menjelaskan bahwa saksi 

adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna 

penyidikan dalam pasal 184 KUHAP keterangan saksi 

adalah salah satu bukti yang sah. Disamping saksi dinilai 

sebagai alat pembuktian, kesaksian juga mempunyai fungsi 

untuk menetapkan keputusan diantaranya adalah Sebagai 

alat bukti untuk mengungkapkan peristiwa yang sebenarnya 

dapat dijadikan dasar keputusan hakim. Untuk 

mengungkapkan adanya tindak pidana yang dapat dijadikan 

dasar oleh hakim dalam pengambilan keputusan. 

Perlindungan keamanan terhadap saksi tindak 

pidana kejahatan, seiring dengan perkembangan ilmu 

penegetahuan, hukum pidana telah berusaha memberikan 

perlindungan bagi setiap orang yang menjalankan 

profesinya, dalam kitab Undang- undang Hukum acara 

Pidana, perlindungan hukum terdapat dalam pasal 48, 173, 

KUHAP. 

Undang- undang tentang saksi memberikan 

perlindungan dalam semua tahap proses peradilan pidana 

dalam lingkungan peradilan dalam hal ini perlindungan 

saksi dan korban berdasarkan kepada 

1. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia 

2. Rasa aman 

3. Keadilan 

4. Tidak diskriminatif 

5. Kepastian hukum 



 

Tujuan Saksi menurut hukum positif diatur dalam 

pasal 4 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

perlindungan Saksi dan Korban yang isinya adalah: 

Pasal 4: 

“ Perlindungan saksi dan korban bertujuan untuk 

memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam 

memberikan keterangan pada setiap proses peradilan 

pidana”.
131

 

Keberhasilan suatu proses pradilan pidana sangat 

bergantung kepada alat bukti yang berhasil diungkap atau 

ditemukan. Dalam proses persidangan, terutama yang 

berkenaan dengan saksi, banyak kasus yang tidak terungkap 

akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas 

penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur 

yang sangat menentukan dalam proses pradilan pidana. 

Keberadaan saksi dalam proses pradilan pidana 

selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan 

penegak hukum kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak 

terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut untuk 

memberikan kesaksian kepada penegak hukum karena 

mendapat ancaman dari pihak lain.  

Dalam rangka menumbuhkan partisipasi 

masyarakat untuk mengungkap tindak pidana, perlu 

diciptakan iklim yang kondusif dengan cara memberikan 

perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang 

yang mengetahui atau menemukan suatu hal yang dapat 

membantu mengungkap tindak pidana yang telah terjadi dan 

melaporkan hal tersebut kepada penegak hukum. 

Saksi dan korban harus diberi perlindungan hukum 

keamanan yang memadai atas laporanya sehingga ia tidak 

                                                             
131

 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban Pasal 4 ,( Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 40. 



 

merasa terancam atau terintimidasi baik hak maupun 

jiwanya, yang dimaksud perlindungan adalah segala 

pemenuhan hak dan pemberian untuk memberikan rasa 

aman kepada saksi yang wajib dilaksanakan oleh LPSK 

atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan dengan 

Undang- Undang perlindungan saksi dan korban. dengan 

jaminan perlindungan hukum dan keamanan tersebut, 

diharapkan tercipta suatu keadaan yang memungkinkan 

masyarakat tidak lagi merasa takut lagi melaporkan tindak 

pidana yang diketahuinya kepada penegak hukum karena 

khawatir atau takut jiwanya terancam oleh pihak tertentu.
132

 

Pada saat memberikan keteranganya  saksi harus 

dapat memberikan keteranganya yang sebenar-benarnya. 

Untuk itu  saksi harus merasa aman dan bebas saat diperiksa 

dimuka persidangan ia tidak boleh ragu- ragu menjelaskan 

peristiwa yang sebenarnya, walau mungkin keteranganya itu 

memberatkan terdakawa. 

Saksi dan korban  juga harus dibebaskan dari rasa 

takut, khawatir akan dampak dari keterangan yang 

diberikanya. Seseorang mungkin saja menolak untuk 

bersaksi, atau kalaupun dipaksa berbohong karena ia tidak 

mau mempertaruhkan nyawanya atau nyawa keluarganya 

akibat keteranganya yang memberatkan terdakwa. disisi lain 

seseorang menolak memberikan keterangan karena 

mengalami trauma hebat akibat peristiwa pidana sehingga 

tidak memiliki kemampuan untuk menceritakan ulang 

peristiwa yang dialaminya itu. Tidak sedikit kasus yang 

tidak bisa dibawa kemuka persidangan ataupun berhenti 

ditengah jalan karena persoalan yang satu ini. Kasus- kasus 

seperti kejahatan korupsi atau kejahatan narkotika yang 
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melibatkan sindikat, atau kasus-kasus kekerasan berbasis 

gender menjadi contoh kasus yang sering tidak diperoses 

karena tidak ada saksi yang mau dan tidak berani 

memberikan keterangan yang sebenarnya karena rasa 

ketakutan. Maka yang terjadi kemudian adalah bukan saja 

gagalnya sebuah tuntutan untuk melakukan proses peradilan 

yang bersih, jujur, dan berwibawa untuk memenuhi rasa 

keadilan, tetapi juga pelanggaran hak-hak asasi individual 

yang terkait dalam kasus tersebut.
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Dengan demikian maka jelas bahwa ketersediaan 

mekanisme perlindungan saksi dan korban  amat penting 

untuk menjamin diperolehnya kebenaran materil sekaligus 

untuk memenuhi rasa keadilan untuk semua, termasuk bagi 

saksi dan korban yang terkait. 

Lembaga perlindungan saksi dan korban sebaiknya 

dibangun berdasarkan prespektif saksi dengan menjadikan 

faktor keamanan sebagai prioritas utama. Saksi perlu diberi 

rasa kepercayaan bahwa pengadilan yang akan dihadapinya 

adalah sebuah pengadilan yang berwibawa dan dapat 

dipercaya mampu melindungi dirinya sebelum, pada saat, 

dan setelah memberikan kesaksian. 

Dalam konteks seperti ini, maka yang dibutuhkan 

bukan hanya pemeberian fasilitas keamanan fisik saja, 

tetapi juga jasa konsultasi psikologi, hal ini selain dapat 

membantu saksi dan korban  siap memberikan keterangan, 

juga dapat menjadi alat bantu memulihkan saksi dan korban  

sebagai persiapan untuk memulai hidupnya. perlindungan 

dan hak- hak saksi dan korban berdasarkan Undang- 

Undang No 31 Tahun 2014 tentang  Perlindungan Saksi dan 

Korban seorang saksi dan korban berhak memperoleh 
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Perlindungan atas keamanan pribadi dari anacaman fisik 

dari orang lain yang berkenaan dengan kesaksian yang akan 

tengah atau telah diberikannya atas suatu perkara pidana 

Hak untuk memilih dan menetukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan 

a. Hak untuk mendapat nasehat hukum  

b. Hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan 

c. Hak untuk mendapatkab penerjemah  

d. Hak untuk bebas dari pertanyaan yang menjerat 

e. Hak untuk mendapatkan informasi dengan keputusan 

pengadilan 

f. Hak untuk mendapatkan perkembanagn kasus 

g. Hak untuk mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan 

h. Hak untuk mendapatkan identitas baru 

i. Hak untuk mendapatkan keaamanan baru  

j. Hak untuk mendapatkan penggantian biaya transportasi 

sesuai denga kebutuhan 

Perlindungan saksi dalam proses peradilan pidana 

Indonesia belum diatur secara khusus, pasal 50 sampai 

Pasal 68 Undang- Undang Nomor 1981 tentang hukum 

acara pidana yang mengatur perlindungan terhadap 

tersangka atau terdakwa unruk memberikan perlindungan 

dari berbagai kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia. 

Oleh karena itu, sudah saatnya perlindungan saksi dan 

korban diatur dengan Undang- Undang tersendiri. 

Berdasarkan asas keamanan didepan hukum 

equality before the law yang menjadi salah satu ciri Negara 

hukum, saksi dalam proses pradilan pidana harus diberi 

jaminan perlindungan hukum. Sering sekali hanya berperan 

dalam pemberian kesaksian dipengadilan tetapi saksi tidak 

mengetahui perkembangan kasus yang telah berlanjut.Oleh 

karena itu sudah seharusnya informasi mengenai 

perkembangan kasus diberitahukan kepada saksi agar ia 

tidak buta dalam menanggapi kasus tersebut.Informasi ini 



 

penting untuk diketahui saksi sebagai tanda penghargaan 

atas kesediaan saksi dalam proses peradilan tersebut. 

ketentuan pidana  dalam hukum positif bagi pelaku 

yang melakukan ancaman terhadap saksi dan korban 

maupun keluarga, teror, intimidasi dan menghalang- halangi 

saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan, dapat 

dikenakan pidana sesuai dengan pasal 37 ayat 1dan 2, pasal 

38,  pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 ayat 1 

dan 2. 

Ketakutan saksi akan adanya balas dendam dari 

terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila 

seseorang terpidana yang dihukum penjara akan 

dibebaskan, agar ia berhati-hati dalam kelangsungan 

kehidupannya. Berdasarkan dari berbagai kasus, terutama 

yang menyangkut kejahatan yang terorganisir, saksi dapat 

terancam walaupun terdakwa sudah dihukum. Dalam kasus-

kasus tertentu, saksi dapat diberi identitas baru, apabila 

keamanan saksi sudah sanagat menghawatirkan, 

pemeberian tempat baru bagi saksi harus dipertimkbangkan 

agar saksi dapat meneruskan kehidupannya tanpa ketakutan, 

yang dimaksud dengan diberikannya kediaman baru adalah 

tempat tertentu bersifat sementara dan dianggap aman.
134

  

Lembaga perlindungan saksi dan korban (LPSK), 

adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk 

memberikan perlindungan dan hak- hak lain kepada saksi 

dan korban. LPSK adalah lembaga yang mandiri, yaitu 

lembaga yang independen, tanpa campur tangan dari pihak 

manapun, sehingga tidak ada yang dapat menyoggok 

ataupun menguasai lembaga tersebut, LPSK berkedudukan 

di ibu kota negara Republik Indonesia dan mempunyai 
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perwakilan didaerah sesuai dengan keperluan. Dalam 

pelaksanaan tugas LPSK dibantu oleh sebuah sekertariat 

yang bertugas memberikan perlawanan administrasi bagi 

kegiatan LPSK sekertariatnya dipimpin oleh seorang 

sekertaris yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan biaya 

yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas LPSK dibebankan 

kepada Anggaran pendapatan Belanja Negara.
135

 

Bantuan diberikan kepada saksi atas permintaan 

tertulis dari yang bersangkutan atau orang yang 

mewakilinya kepada LPSK, kelayakan diberikannya 

bantuan kepada saksi itu semua atas penentuan dari LPSK. 

dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan, 

LPSK dapat bekerjasama dengan instansi terkait yang 

berwenang. 

 

B. Pandangan Hukum Islam terhadap Perlindungan Saksi 

dan Korban 

Hukum Islam bersumber dari Al-Qur‟an, Al-hadits 

dan Ijma‟ para sahabat dan tabi‟in. Al-Qur‟an dan Al-Hadits 

melengkapi sebagian besar dari hukum- hukum Islam, 

kemudian para sahabat menambahkan atas hukum-hukum 

itu. Aneka hukum yang diperlukan untuk menyelesaikan 

permasalahan yang terjadi dalam masyarakat. Karena dapat 

dikatakan bahwa, syari‟at (hukum) Islam adalah hukum-

hukum yang bersifat umum yang dapat diterapkan dalam 

perkembangan hukum Islam menurut kondisi dan situasi 

masyarakat. Hukum Islam mempunyai gerak yang tetap dan 

perkembangan yang terus menerus, karenanya hukum Islam 

senantiasa berkembang dan perkembangan itu merupakan 

tabi‟at hukum Islam yang terus hidup.
136
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Menurut hukum Islam kesediaan menjadi saksi dan 

mengemukan kesaksian oleh orang yang menyaksikan 

peristiwa atau perkara pidana hukumnya Fardhu Ain.
137

 

Firman Allah SWT.dalam surat Al- Baqarah ayat 

283 

                    

 

Artinya:“Dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa 

yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia 

adalah orang yang berdosa hatinya”.
138

 

                 

Artinya:“janganlah saksi- saksi itu enggan (memberi 

keterangan ) apabila mereka dipanggil”.
139

 

Muhamad Abduh menjelaskan makna ayat-ayat 

diatas bahwa seseorang yang menemui peristiwa pidana 

yang ia saksikan dan disadari oleh pikiranya dan hati 

nuraninya maka dapat di ibaratkan ia memenjarakan 

kesakian tersebut dalam hatinya, yang dengan demikan 

menjadikan dirinya itu orang yang berdosa.
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Ayat diatas jelas mengemukakan kesaksian dalam 

suatu perkara pidana dipengadilan merupakan suatu hal 
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yang sangat ditekankan oleh Allah SWT. Terutama kepada 

seorang dimana hanya dia sendiri yang dapat 

mengemukakan kesaksian sedangkan hak dalam peristiwa 

tersebut tidak akan ditegaskan tanpa adanya kesaksian.  

Kesaksian mempunyai peranan yang sangat 

penting dalam memberikan setatus hukum dimana dengan 

adanya bukti saksi yang dapat memberikan sesuatu dalam 

peristiwa tertentu. di dalam Islam, kreteria saksi telah 

ditentukan siapa dan bagaimana harus bersaksi yang sah. 

Alat bukti saksi dalam hukum Islam saksi disebut dengan 

syahid (saksi laki- laki) atau syahidah ( saksi perempuan). 

Sedangkan dalam syariat pembelaan atau 

perlindungan yaitu: Hak (kewajiban) seorang untuk 

mempertahankan atau melindungi dirinya atau diri orang 

lain atau mempertahankan harta sendiri atau harta orang 

lain, dengan memiliki kekuatan yang diperlukan, dari setiap  

serangan nyata yang tidak sah. 

Saksi adalah salah satu bukti yang sah dan persaksiannya itu 

harus berdasarkan pengetahuan dan keyakinan bukan 

berdasarkan prasangka, dan terkaan belaka. 

Tujuan perlindungan saksi menurut hukum Islam 

tidak terlepas dari tujuan hidup manusia itu sendiri, yaitu 

mengabdi kepada Allah SWT. Hukum bagi agama Islam 

hanya berfungsi mengatur kehidupan manusia, baik pribadi 

maupun dalam hubungan bermasyarakat yang sesuai 

dengan kehendak Allah, untuk kebahagiaan hidup manusia 

didunia dan akhirat. 

Seorang saksi dalam kasus perkara pidana 

dipengadilan hendaknya diketahui statusnya, status saksi 

adakalanya berfungsi sebagai syarat hukum dan adakalanya 

sebagai alat bukti, bahkan adakalanya ia berfungsi sebagai 

syarat hukum dan sekaligus pembuktian. 



 

Kesaksian dalam setiap kasus pidana Islam 

menempati urutan kedua setelah pengakuan. Keadaan 

seorang saksipun dalam hukum Islam sangat dilindungi dari 

ancaman-anacaman yang memberatkanya untuk 

memberikan keterangan dalam sebuah proses pengadilan 

baik itu ancaman dari pelaku maupun dari yang lain. 

Untuk mengungkap suatu kasus pidana maka 

keberadaan seorang saksi sangatlah penting, karena tanpa 

adanya seorang saksi dan korban  maka laporan bisa 

dibatalkan. Islam sangat melindungi hak-hak kebebasan 

hidup seseorang baik orang tersebut dalam keadaan baik 

maupun dalam melakukan tindak kriminal. Seseorang tidak 

dapat dihadapkan kepengadilan tanpa adanya laporan dan 

kedudukan laporan tidak akan kuat tanpa adanya kesaksian 

dari seorang saksi. 

Perlindungan seorang saksi mutlak harus terjamin 

karena biasanya seorang yang mendapatkan tekanan atau 

ancaman untuk bersaksi cendrung memberikan kesakisan 

palsu dalam suatu perkara pidana dipengadilan kerana 

seandainya seorang saksi memberikan kesaksian dengan 

sejujurnya maka ia merasa takut jiwanya akan terancam. 

Maka sehubungan dengan hal tersebut perlu 

dilakukan perlindungan bagi saksi yang sangat penting 

keberadaanya dalam proses pradilan pidana. Kesaksian 

merupakan salah satu alat bukti yang penting karena saksi 

merupakan orang yang mendengar, melihat, dan mengalami 

sendiri tindak pidana. Demikian pentingnya posisi 

keterangan saksi maka keberadaanya harus selalu 

terlindungi dari segala anacaman yang memberatkannya 

untuk memberikan kesaksian.  

 Perlindungan menurut hukum Islam terutama 

terletak pada sanksinya. Dalam Islam sanksi bagi orang 

yang melakukan kejahatan ada dua yaitu  hukuman didunia 



 

dan diakhirat (qisas bagi pembunuhan dan penganiayaan) 

kalau hukuman itu hapus di ganti dengan hukuman diyat 

atau ganti rugi.  

Uraian secara ringkas diatas terdapat persamaan 

dan perbedaan antara pandangan hukum postif dan hukum 

Islam terhadap pembahasan perlindungan dalam kasus 

pidana di Indonesia, persamaan dari urain sebelumnya 

dalam hukum positif kesaksian merupakan hal yang sangat 

penting, karena tanpa adanya seorang saksi maka laporan 

bisa dibatalkan, sedangkan dalam hukum Islam apabila 

seseorang melihat sendiri dan mengalami sendiri peristiwa 

tindak pidana maka ia tidak boleh menyembunyikan 

kesaksiannya, karena apabila ia sampai menyembunyikan 

suatu kebenaran persaksiannya Allah SWT menghukuminya 

sebagai orang yang berdosa hatinya. sebagaimana firman 

Allah SWT. dalam surah Al-baqarah 283:  

                     

Artinya: dan janganlah kamu (para saksi) 

Menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang 

menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang 

yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa 

yang kamu kerjakan. 

Sedangkan perbedaan dalam hukum positif, saksi 

yang menyatakan kesaksiannya didepan pengadilan harus 

bersumpah atas kebenaran kesaksianya begitupun dalam 

hukum Islam tetapi dalam sumpah terdapat perbedaan di 

dalamnya. didalam hukum positif akan tetap mengambil 

keterangan dari seorang saksi yang tidak mau bersumpah 

akan tetapi pernyataan tersebut bukan sebuah kesaksian 

melainkan hanyalah sebuah keterangan yang dapat 

menguatkan keterangan hakim. Sebaliknya dalam hukum 



 

Islam tidak akan menerima apabila keterangan saksi 

tersebut tidak dilandasi dengan sumpah.  

Dilihat dari urain di atas dapatlah penulis tarik 

kesimpulan bahwa baik hukum positif maupun hukum 

Islam sama-sama melindungi saksi dan korban dan 

mencegah terjadinya kejahatan serta bertujauan untuk 

memberikan rasa aman kepada saksi dan korban dalam 

memberikan keterangan pada setiap proses pradilan.   

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan dalam 

rumusan masalah, maka dapat diambil beberapa kesimpulan 

sebagai berikut : 

1. Dengan adanya Undang- undang Nomor 31 Tahun 

2014 atas perubahan Undang- Undang 13 tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan korban undang- undang 

tersebut telah memberi kemajuan bagi perlindungan 

saksi dan korban dengan adanya peran LPSK dalam 

penguatan sistem peradilan pidana Indonesia tentunya 

sangat besar. Karna dalam sistem peradilan pidana 

berdasarkan KUHAP sangat menitik beratkan kepada 

tersangka dan terdakwa, sementara untuk saksi dan 

korban sangat minim sekali. Sehingga LPSK yang 

memiliki peran dalam melakukan perlindungan 

terhadap saksi maupun korban dapat mengurangi 

kekurangan KUHAP. ketentuan pidana dalam hukum 

positif bagi pelaku yang melakukan ancaman dan 

intimidasi terhadap saksi dan korban dapat dikenakan 

pidana penjara dan denda. 

2. Dalam Islam memberikan jaminan perlindungan bagi 

saksi dan korban terhadap keselamatan jiwanya itu 

merupakan dasar hukum Islam. Penerapan hukum 

Islam yang tepat dan benar akan menjamin rasa 

keadilan, rasa keadilan ini tidak hanya berlaku orang 

Islam saja. Tetapi juga untuk seluruh umat manusia 

karena Islam ditujukan untuk menyelamatkan umat 

manusia rahmatan lil alamin. ketentuan pidana dalam 

hukum Islam  bagi orang yang melakukan kejahatan 

ada dua yaitu  hukuman didunia dan diakhirat (qisas 

bagi pembunuhan dan penganiayaan) kalau hukuman 

itu hapus di ganti dengan hukuman diyat atau ganti 

rugi.  



 

B. Saran 

1. Sebaiknya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

sebagai Lembaga yang Independen yang memberikan 

perlindungan bagi saksi daan korban dapat 

mewujudkan perannya secara optimal guna 

menegakkan sistem peradilan pidana di Indonesia 

2. Hendaknya pemerintah segera mengesahkan Peraturan 

Presiden Tentang Perwakilan LPSK Daerah, karena 

membuka perwakilan LPSK di daerah menjadi salah 

satu upaya untuk lebih memudahkan masyarakat yang 

ingin mendapatkan layanan dari LPSK 
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TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI 
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang: 

a. bahwa jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban 

memiliki peranan penting dalam proses peradilan pidana 
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Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban perlu 
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masyarakat; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

membentuk Undang-Undang tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 
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1. Pasal 1 ayat (3), Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, Pasal 28G, Pasal 

28I, dan Pasal 28J Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 

Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3209); 



 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4635). 

 

Dengan Persetujuan Bersama: 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 

REPUBLIK INDONESIA 

dan 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

MEMUTUSKAN: 
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Menetapkan: 

UNDANG-UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS 

UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2006 TENTANG 

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) diubah 

sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan: 

1. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan 

guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, 

dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak 

pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia 

alami sendiri. 

2. Saksi Pelaku adalah tersangka, terdakwa, atau terpidana 

yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk 

mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama. 



 

3.  Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, 

mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh 

suatu tindak pidana. 

4. Pelapor adalah orang yang memberikan laporan, 

informasi, atau keterangan kepada penegak hukum 

mengenai tindak pidana yang akan, sedang, atau telah 

terjadi. 

5. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang 

selanjutnya disingkat LPSK adalah lembaga yang bertugas 

dan berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-

hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana diatur 

dalam Undang-Undang ini. 

6. Ancaman adalah segala bentuk perbuatan yang 

menimbulkan akibat, baik langsung maupun tidak 

langsung sehingga Saksi dan/atau Korban merasa takut 

atau dipaksa untuk melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu hal yang berkenaan dengan pemberian 

kesaksiannya dalam suatu proses peradilan pidana. 

7.  Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah 

dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis 

menyamping sampai derajat ketiga, orang yang 

mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang 

menjadi tanggungan Saksi dan/atau Korban. 

8. Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada 

Saksi dan/atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh 

LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang ini. 

9. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi. 

10. Kompensasi adalah ganti kerugian yang diberikan oleh 

negara karena  pelaku tidak mampu memberikan ganti 

kerugian sepenuhnya yang menjadi tanggung jawabnya 

kepada Korban atau Keluarganya. 

11. Restitusi adalah ganti kerugian yang diberikan kepada 

Korban atau Keluarganya oleh pelaku atau pihak ketiga.” 

 

2. Ketentuan Pasal 5 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 



 

Pasal 5 
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1) Saksi dan Korban berhak: 

a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, 

Keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari 

Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, 

sedang, atau telah diberikannya; 

b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan 

bentuk perlindungan dan dukungan keamanan; 

c. memberikan keterangan tanpa tekanan; 

d. mendapat penerjemah; 

e. bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

f. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

g. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 

h. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

i. dirahasiakan identitasnya; 

j. mendapat identitas baru; 

k. mendapat tempat kediaman sementara; 

l. mendapat tempat kediaman baru; 

m. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai 

dengan kebutuhan; 

n. mendapat nasihat hukum; 

o. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai 

batas waktu Perlindungan berakhir; dan/atau 

p. mendapat pendampingan. 

 

2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam 

kasus tertentu sesuai dengan Keputusan LPSK. 

3) Selain kepada Saksi dan/atau Korban, hak yang 

diberikan dalam kasus tertentu sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2), dapat diberikan kepada Saksi Pelaku, 

Pelapor, dan ahli, termasuk pula orang yang dapat 

memberikan keterangan yang berhubungan dengan 

suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, 

tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, 

sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan 

tindak pidana.” 



 

 

 

3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 6 

 

1) Korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, 

Korban tindak pidana terorisme, Korban tindak pidana 

perdagangan orang, Korban tindak pidana penyiksaan, 

Korban tindak pidana kekerasan seksual, dan Korban 

penganiayaan berat, selain berhak sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak mendapatkan: 

a. bantuan medis; dan 

b. bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis. 

2)  Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diberikan berdasarkan Keputusan LPSK.” 
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4. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 7 

 

1) Setiap Korban pelanggaran hak asasi manusia yang 

berat dan Korban tindak pidana terorisme selain 

mendapatkan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

dan Pasal 6, juga berhak atas Kompensasi. 

2)  Kompensasi bagi Korban pelanggaran hak asasi 

manusia yang berat diajukan oleh Korban, Keluarga, 

atau kuasanya kepada Pengadilan Hak Asasi Manusia 

melalui LPSK. 

3) Pelaksanaan pembayaran Kompensasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh LPSK 

berdasarkan putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap. 

4) Pemberian Kompensasi bagi Korban tindak pidana 

terorisme dilaksanakan sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang yang mengatur mengenai 

pemberantasan tindak pidana terorisme.” 



 

5) Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 7A dan Pasal 7B yang berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 7A 

1) Korban tindak pidana berhak memperoleh Restitusi 

berupa: 

a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan atau 

penghasilan; 

b. ganti kerugian yang ditimbulkan akibat penderitaan 

yang berkaitan langsung sebagai akibat tindak 

pidana; dan/atau 

c.  penggantian biaya perawatan medis dan/atau 

psikologis. 

2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan dengan Keputusan LPSK. 

3) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan 

sebelum atau setelah putusan pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK. 

4) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan sebelum 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada 

penuntut umum untuk dimuat dalam tuntutannya. 

5) Dalam hal permohonan Restitusi diajukan setelah 

putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan 

hukum tetap, LPSK dapat mengajukan Restitusi kepada 

pengadilan untuk mendapat penetapan. 

6) Dalam hal Korban tindak pidana meninggal dunia, 

Restitusi diberikan kepada Keluarga Korban yang 

merupakan ahli waris Korban. 

 

Pasal 7B 

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara permohonan dan 

pemberian Kompensasi dan Restitusi sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 7 dan Pasal 7A diatur dengan Peraturan 

Pemerintah.” 

 

6. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 



 

 

Pasal 8 

1) Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan sejak 

tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang 

ini. 

2) Dalam keadaan tertentu, Perlindungan dapat diberikan 

sesaat setelah permohonan diajukan kepada LPSK. 

 

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10 
1) Saksi, Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor tidak 

dapat dituntut secara hukum, baik pidana maupun 

perdata atas kesaksian dan/atau laporan yang akan, 

sedang, atau telah diberikannya, kecuali kesaksian atau 

laporan tersebut diberikan tidak dengan iktikad baik. 

2) Dalam hal terdapat tuntutan hukum terhadap Saksi, 

Korban, Saksi Pelaku, dan/atau Pelapor atas kesaksian 

dan/atau laporan yang akan, sedang, atau telah 

diberikan, tuntutan hukum tersebut wajib ditunda 

hingga kasus yang ia laporkan atau ia berikan kesaksian 

telah diputus oleh pengadilan dan memperoleh 

kekuatan hukum tetap.” 

 

8. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 10A 

1) Saksi Pelaku dapat diberikan penanganan secara khusus 

dalam proses pemeriksaan dan penghargaan atas 

kesaksian yang diberikan. 

2) Penanganan secara khusus sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) berupa: 

a. pemisahan tempat penahanan atau tempat menjalani 

pidana antara Saksi Pelaku dengan tersangka, 



 

terdakwa, dan/atau narapidana yang diungkap tindak 

pidananya; 

b. pemisahan pemberkasan antara berkas Saksi Pelaku 

dengan berkas tersangka dan terdakwa dalam proses 

penyidikan, dan penuntutan atas tindak pidana yang 

diungkapkannya; dan/atau 

c. memberikan kesaksian di depan persidangan tanpa 

berhadapan langsung dengan terdakwa yang 

diungkap tindak pidananya. 

3) Penghargaan atas kesaksian sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berupa: 

a. keringanan penjatuhan pidana; atau 

b. pembebasan bersyarat, remisi tambahan, dan hak 

narapidana lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan bagi Saksi Pelaku yang berstatus 

narapidana. 

4) Untuk memperoleh penghargaan berupa keringanan 

penjatuhan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) 

huruf a, LPSK memberikan rekomendasi secara tertulis 

kepada penuntut umum untuk dimuat dalam 

tuntutannya kepada hakim. 

5) Untuk memperoleh penghargaan berupa pembebasan 

bersyarat, remisi tambahan, dan hak narapidana lain 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, LPSK 

memberikan rekomendasi secara tertulis kepada 

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan 

di bidang hukum.” 

 

9. Ketentuan Pasal 11 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) 

sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 11 

1)  LPSK merupakan lembaga yang mandiri. 

2) LPSK berkedudukan di Ibu Kota Negara Republik 

Indonesia. 

3)  LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan 

keperluan; 



 

4)  Ketentuan mengenai pembentukan, susunan, dan tata 

kerja perwakilan LPSK di daerah dimaksud pada ayat 

(3) diatur dalam Peraturan Presiden.” 

 

10. Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 12A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 12A 

1) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 12, LPSK berwenang: 

a. meminta keterangan secara lisan dan/atau tertulis 

dari pemohon dan pihak lain yang terkait dengan 

permohonan;  

b. menelaah keterangan, surat, dan/atau dokumen yang 

terkait untuk mendapatkan kebenaran atas 

permohonan; 

c. meminta salinan atau fotokopi surat dan/atau 

dokumen terkait yang diperlukan dari instansi 

manapun untuk memeriksa laporan pemohon sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; 

d. meminta informasi perkembangan kasus dari 

penegak hukum; 

e. mengubah identitas terlindung sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f.  mengelola rumah aman; 

g. memindahkan atau merelokasi terlindung ke tempat 

yang lebih aman; 

h. melakukan pengamanan dan pengawalan; 

i. melakukan pendampingan Saksi dan/atau Korban 

dalam proses peradilan; dan 

j. melakukan penilaian ganti rugi dalam pemberian 

Restitusi dan Kompensasi. 

 

2) Dalam hal kewenangan LPSK sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) tidak dipenuhi oleh instansi yang 

bersangkutan atau pihak lain maka pejabat dari instansi 

atau pihak lain tersebut dapat dikenai sanksi sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 



 

 

11. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 16 

1) Pimpinan LPSK terdiri atas 7 (tujuh) orang Anggota 

LPSK. 

2) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

terdiri atas: 

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap Anggota LPSK; dan 

b. 6 (enam) orang Wakil Ketua masing-masing 

merangkap sebagai Anggota LPSK. 

3) Pimpinan LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

bekerja secara kolektif. 

 

12. Di antara Pasal 16 dan Pasal 17 disisipkan 4 (empat) pasal, 

yakni Pasal 16A, Pasal 16B, Pasal 16C, dan Pasal 16D yang 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 16A 
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1) Ketua LPSK dipilih dari dan oleh Anggota LPSK. 

2) Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

merupakan penanggung jawab tertinggi LPSK. 

3)  Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan 

Ketua LPSK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diatur dengan Peraturan LPSK. 

 

 

 

 

Pasal 16B 

1) Pimpinan LPSK berhak atas penghasilan, hak lainnya, 

dan perlindungan keamanan. 

2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan, hak 

lainnya, dan perlindungan keamanan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan 

Pemerintah. 



 

 

Pasal 16C 

1)  LPSK dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya 

dibantu oleh tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan 

organisasi LPSK. 

2) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina 

kepegawaian dengan persetujuan Ketua LPSK. 

3) Tenaga ahli berhak atas penghasilan dan hak lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundangundangan. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat, tugas, dan 

tanggung jawab tenaga ahli diatur dengan Peraturan 

LPSK. 

 

Pasal 16D 

1) Untuk memberikan nasihat dan pertimbangan kepada 

Anggota LPSK dibentuk dewan penasihat. 

2) Dewan penasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dipilih melalui panitia seleksi. 

3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dibentuk oleh LPSK yang terdiri atas unsur LPSK, 

pemerintah, dan masyarakat. 

4) Jumlah anggota dewan penasihat paling banyak 5 

(lima) orang dengan mempertimbangkan keterwakilan 

perempuan. 

5) Masa jabatan anggota dewan penasihat selama 5 (lima) 

tahun. 

6) Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan 

dan pemberhentian dewan penasihat diatur dalam 

Peraturan Presiden. 

 

13. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 18 

1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, LPSK 

dibantu oleh sekretariat jenderal yang dipimpin oleh 

seorang sekretaris jenderal. 



 

2)  Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sekretaris 

jenderal bertanggung jawab kepada Pimpinan LPSK. 

3) Sekretaris jenderal diangkat dan diberhentikan oleh 

Presiden. 

4) Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian 

sekretaris jenderal dilaksanakan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

5)  Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan 

organisasi, tugas, fungsi, dan wewenang sekretaris 

jenderal diatur dalam Peraturan Presiden. 

 

14. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 23 

1) Anggota LPSK adalah penyelenggara negara yang 

diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat. 

2) Untuk dapat diangkat menjadi anggota LPSK harus 

memenuhi syarat: 

a. warga negara Indonesia; 

b. sehat jasmani dan rohani; 

c. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan 

tindak pidana kejahatan yang ancaman 

pidananya paling singkat 5 (lima) tahun; 

d. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun 

dan paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun 

pada saat proses pemilihan; 

e. berpendidikan paling rendah S1 (strata 1); 

f. berpengalaman di bidang hukum dan hak asasi 

manusia paling singkat 10 (sepuluh) tahun; 

g. memiliki integritas dan kepribadian yang tidak 

tercela; dan 

h. memiliki nomor pokok wajib pajak.” 

 

15. Di antara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 23A yang berbunyi sebagai berikut: 

 



 

Pasal 23A 

1) Sebelum menduduki jabatannya, Anggota LPSK harus 

mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya di 

hadapan Presiden Republik Indonesia. 

2) Bunyi sumpah/janji sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) sebagai berikut: Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa 

saya bersumpah/berjanji bahwa saya dalam 

melaksanakan jabatan ini, langsung atau tidak 

langsung, dengan menggunakan nama atau cara apapun 

juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang 

sesuatu kepada siapapun”. 

 “Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya 

bersumpah/berjanji akan memenuhi kewajiban saya 

sebagai Anggota LPSK dengan sebaik¬baiknya dan 

seadil-adilnya”.  

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya 

bersumpah/berjanji bahwa saya, untuk melakukan atau 

tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini, tidak sekali-

kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari 

siapapun suatu janji atau pemberian”.  

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa saya 

bersumpah/berjanji akan memegang teguh Pancasila 

dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 serta peraturan perundangundangan”. 

“Demi Allah/Tuhan Yang Maha Esa Saya 

bersumpah/berjanji akan memelihara kerahasiaan 

mengenai hal-hal yang diketahui sewaktu memenuhi 

kewajiban saya”. 
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16. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal, 

yakni Pasal 24A dan Pasal 24B yang berbunyi 

sebagai berikut: 

 

Pasal 24A 
1) Dalam hal Anggota LPSK melanggar ketentuan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf e, dewan 

penasihat membentuk dewan etik yang bersifat ad hoc. 



 

2) Ketentuan mengenai syarat, tata cara, dan jumlah 

anggota dewan etik diatur dalam Peraturan LPSK. 

 

Pasal 24B 

1) Dalam hal terdapat kekosongan Anggota LPSK, 

Presiden mengangkat Anggota LPSK pengganti 

antarwaktu dari calon Anggota LPSK urutan peringkat 

berikutnya hasil pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat. 

2) Masa jabatan Anggota LPSK pengganti antarwaktu 

adalah sisa masa jabatan Anggota LPSK yang 

digantikannya. 

3) Penggantian Anggota LPSK antarwaktu sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan apabila sisa 

masa jabatan Anggota LPSK yang diberhentikan 

kurang dari 1 (satu) tahun 

 

17. Ketentuan Pasal 28 diubah dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni 

ayat (2) dan ayat (3) sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 28 

1) Perlindungan LPSK terhadap Saksi dan/atau Korban 

diberikan dengan syarat sebagai berikut: 

a. sifat pentingnya keterangan Saksi dan/atau Korban; 

b. tingkat Ancaman yang membahayakan Saksi 

dan/atau Korban; 

c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap Saksi 

dan/atau Korban; dan 

d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan 

oleh Saksi dan/atau Korban. 

 

2) Perlindungan LPSK terhadap Saksi Pelaku diberikan 

dengan syarat sebagai berikut: 

a. tindak pidana yang akan diungkap merupakan tindak 

pidana dalam kasus tertentu sesuai dengan 

keputusan LPSK sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (2); 



 

b. sifat pentingnya keterangan yang diberikan oleh 

Saksi Pelaku dalam mengungkap suatu tindak 

pidana; 

c. bukan sebagai pelaku utama dalam tindak pidana 

yang diungkapkannya; 

d.  kesediaan mengembalikan aset yang diperoleh dari 

tindak pidana yang dilakukan dan dinyatakan dalam 

pernyataan tertulis; dan 

e. adanya Ancaman yang nyata atau kekhawatiran akan 

terjadinya Ancaman, tekanan secara fisik atau psikis 

terhadap Saksi Pelaku atau Keluarganya jika tindak 

pidana tersebut diungkap menurut keadaan yang 

sebenarnya. 

 

3) Perlindungan LPSK terhadap Pelapor dan ahli 

diberikan dengan syarat sebagai berikut: 

a. sifat pentingnya keterangan Pelapor dan ahli; dan 

b. tingkat Ancaman yang membahayakan Pelapor dan 

ahli. 

 

18. Ketentuan Pasal 29 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 29 

1) Tata cara memperoleh Perlindungan sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5, yakni sebagai berikut: 

a. Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan, baik atas 

inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat 

yang berwenang, mengajukan permohonan secara 

tertulis kepada LPSK; 

b. LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap 

permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a; 

dan 

c. Keputusan LPSK diberikan secara tertulis paling 

lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan 

Perlindungan diajukan. 

2) Dalam hal tertentu LPSK dapat memberikan 

Perlindungan tanpa diajukan permohonan.” 



 

 

19. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 29A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 29A 

1) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi 

dan/atau Korban dapat diberikan setelah mendapat izin 

dari orang tua atau wali. 

2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak 

diperlukan dalam hal: 

a. orang tua atau wali diduga sebagai pelaku tindak 

pidana terhadap anak yang bersangkutan; 

b. orang tua atau wali patut diduga menghalang-

halangi anak yang bersangkutan dalam memberikan 

kesaksian; 

c. orang tua atau wali tidak cakap menjalankan 

kewajiban sebagai orang tua atau wali; 

d. anak tidak memiliki orang tua atau wali; atau 

e. orang tua atau wali anak yang bersangkutan tidak 

diketahui keberadaannya. 

3) Perlindungan LPSK terhadap anak yang menjadi Saksi 

dan/atau Korban yang tidak memerlukan izin orang tua 

atau wali sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 

berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri 

setempat atas permintaan LPSK. 

 

20. Di antara Pasal 32 dan Pasal 33 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 32A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 32A 

1) Hak yang diberikan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) dihentikan jika diketahui bahwa 

kesaksian, laporan, atau informasi lain diberikan tidak 

dengan iktikad baik. 

2) Dalam hal tindak pidana yang dilaporkan atau diungkap 

oleh Saksi Pelaku dalam pemeriksaan disidang 

pengadilan tidak terbukti, tidak menyebabkan batalnya 

Perlindungan bagi Saksi Pelaku tersebut. 



 

 

21. Ketentuan Pasal 37 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 37 
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1) Setiap Orang yang memaksakan kehendaknya dengan 

menggunakan kekerasan atau cara tertentu, yang 

menyebabkan Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh 

Perlindungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 

ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, atau huruf l 

sehingga Saksi dan/atau Korban tidak memberikan 

kesaksiannya pada setiap tahap pemeriksaan, dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan 

pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua 

ratus juta rupiah). 

2)  Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga 

menimbulkan luka berat pada Saksi dan/atau Korban, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) 

tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

3) Setiap Orang yang melakukan pemaksaan kehendak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga 

mengakibatkan matinya Saksi dan/atau Korban, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama seumur 

hidup dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah). 

 

22. Ketentuan Pasal 38 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 38 

Setiap Orang yang menghalang-halangi Saksi dan/atau Korban 

secara melawan hukum sehingga Saksi dan/atau Korban tidak 

memperoleh Perlindungan atau bantuan, sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, 

huruf p, Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) 



 

, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 

dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus 

juta rupiah). 

 

23. Ketentuan Pasal 39 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 39 

Setiap Orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban 

atau Keluarganya kehilangan pekerjaan karena Saksi 

dan/atau Korban tersebut memberikan kesaksian yang benar 

dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling banyak 

Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).” 

 

24. Ketentuan Pasal 40 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 40 

Setiap Orang yang menyebabkan dirugikannya atau 

dikuranginya hak Saksi dan/atau Korban sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 6 ayat (1), Pasal 7 

ayat (1), atau Pasal 7A ayat (1) karena Saksi dan/atau 

Korban memberikan kesaksian yang benar dalam proses 

peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 

(tiga) tahun dan pidana denda paling banyak Rp 

100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

25. Ketentuan Pasal 41 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 41 

Setiap Orang yang secara melawan hukum 

memberitahukan keberadaan Saksi dan/atau Korban yang 

sedang dilindungi dalam suatu tempat kediaman sementara 

atau tempat kediaman baru sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 5 ayat (1) huruf k dan huruf l dipidana dengan 

pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana 



 

denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta 

rupiah).” 
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26. Di antara Pasal 42 dan Pasal 43 disisipkan 1 (satu) pasal, 

yakni Pasal 42A yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 42A 

1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 37 sampai dengan Pasal 41 dilakukan oleh 

korporasi maka penyidikan, penuntutan, dan 

pemidanaan dilakukan terhadap korporasi dan/atau 

pengurusnya. 

2) Selain pidana penjara dan pidana denda terhadap 

pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap 

korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 

(tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 37 sampai dengan Pasal 41. 

3)  Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat 

(2), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa: 

a. pencabutan izin usaha; 

b. pencabutan status badan hukum; dan/atau 

c. pemecatan pengurus.” 

 

27. Ketentuan Pasal 43 diubah sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 

 

Pasal 43 

1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana 

denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sampai 

dengan Pasal 42, pidana denda tersebut diganti dengan 

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun. 

2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan 

dalam amar putusan hakim.” 

 

Pasal II 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  



 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Negara Republik Indonesia. 

 

Disahkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 17 Oktober 2014 

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO 

Diundangkan Di Jakarta, 

Pada Tanggal 17 Oktober 2014 

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

Ttd. 

AMIR SYAMSUDIN 

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  

TAHUN 2014 NOMOR 293 
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PENJELASAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 31 TAHUN 2014 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 13 

TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN 

KORBAN 

 

I. UMUM 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang dibentuk 

berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, memiliki peranan yang sangat 

penting dalam rangka penegakan hukum dan penanganan 

pelanggaran hak asasi manusia. Perkembangan sistem peradilan 

pidana saat ini, tidak saja berorientasi kepada pelaku, tetapi juga 

berorientasi kepada kepentingan Saksi dan Korban. Oleh karena 

itu, kelembagaan LPSK harus dikembangkan dan diperkuat agar 

dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya dapat 

sinergis dengan tugas, fungsi, dan kewenangan lembaga 

penegak hukum yang berada dalam sistem peradilan pidana. 

Keberadaan Saksi dan Korban merupakan hal yang sangat 

menentukan dalam pengungkapan tindak pidana pada proses 

peradilan pidana. Oleh karena itu, terhadap Saksi dan Korban 

diberikan Perlindungan pada semua tahap proses peradilan 

pidana. Ketentuan mengenai subjek hukum yang dilindungi 

dalam Undang-Undang ini diperluas selaras dengan 

perkembangan hukum di masyarakat. Selain Saksi dan Korban, 

ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk 

mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (justice 

collaborator), Pelapor (whistle-blower), dan ahli, termasuk pula 

orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan 

dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, 

tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang 

keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, 

sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak 

pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran 

hak asasi manusia yang 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 Korban 

dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya. 

Dari pengembangan substansi di atas, tampak beberapa 

kelemahan yang cukup signifikan dalam pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, khususnya 

mengenai: 

a. kelembagaan yang belum memadai untuk mendukung tugas 

dan fungsi LPSK dalam memberikan Perlindungan terhadap 

Saksi dan Korban; 

b. keterbatasan kewenangan yang menyangkut substansi 

penjabaran dari tugas dan fungsi LPSKyang berimplikasi 

pada kualitas pemberian layanan Perlindungan Saksi, 

Korban, Saksi Pelaku, Pelapor, dan ahli; 

c. koordinasi antarlembaga dalam pelaksanaan pemberian 

Kompensasi dan Restitusi; dan 

d. Perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. 

Dari kelemahan tersebut, diperlukan perubahan pengaturan 

tentang perlindungan saksi dan korban dalam Undang-

Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang 

mengatur antara lain: 

1. penguatan kelembagaan LPSK, antara lain peningkatan 

sekretariat menjadi sekretariat jenderal dan pembentukan 

dewan penasihat; 

2. penguatan kewenangan LPSK; 

3. perluasan subjek perlindungan; 

4. perluasan pelayanan perlindungan terhadap Korban; 

5. peningkatan kerja sama dan koordinasi antarlembaga; 

6. pemberian penghargaan dan penanganan khusus yang 

diberikan terhadap Saksi Pelaku; 

7. mekanisme penggantian Anggota LPSK antarwaktu; 

8. perubahan ketentuan pidana, termasuk tindak pidana yang 

dilakukan oleh korporasi. 

 

II. PASAL DEMI PASAL 



 

Pasal I 

Angka 1 

Pasal 1 

Cukup jelas. 

Angka 2 

Pasal 5 

Ayat (1) 

Huruf a 

Cukup jelas. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Hak ini diberikan kepada 

Saksi dan Korban yang tidak 

menguasai bahasa Indonesia. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f  

Yang dimaksud dengan 

“informasi” adalah dalam 

bentuk keterangan lisan dan 

tertulis. 

Huruf g 

Yang dimaksud dengan 

“informasi” adalah dalam bentuk 

keterangan lisan dan tertulis. 

Huruf h 

Yang dimaksud dengan 

“informasi” adalah dalam bentuk 

keterangan lisan atau tertulis. 

Huruf i 

Cukup jelas. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Huruf k 

Cukup jelas. 



 

Huruf l 

Cukup jelas. 

Huruf m 

Cukup jelas. 

Huruf n 

Cukup jelas. 

Huruf o 

Cukup jelas. 

Huruf p 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan "tindak pidana 

dalam kasus tertentu" antara lain, tindak 

pidana pelanggaran hak asasi manusia 

yang 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 

Korban 

dihadapkan pada situasi yang sangat 

membahayakan jiwanya. 

Ayat (3) 

Yang dimaksud dengan “ahli” adalah 

orang yang memiliki keahlian di bidang 

tertentu yang diperlukan untuk membuat 

terang suatu perkara pidana guna 

kepentingan penyidikan, penuntutan, dan 

pemeriksaan di sidang pengadilan. 

Angka 3 

Pasal 6 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan 

“bantuan medis” adalah 

bantuan yang diberikan 



 

untuk memulihkan kesehatan 

fisik Korban, termasuk 

melakukan pengurusan 

dalam hal Korban meninggal 

dunia misalnya pengurusan 

jenazah hingga pemakaman. 

Huruf b  

Yang dimaksud dengan 

“rehabilitasi psikososial” 

adalah semua bentuk 

pelayanan dan bantuan 

psikologis serta sosial yang 

ditujukan untuk membantu 

meringankan, melindungi, 

dan memulihkan kondisi 

fisik, psikologis, sosial, dan 

spiritual Korban sehingga 

mampu menjalankan fungsi 

sosialnya kembali secara 

wajar, antara lain LPSK 

berupaya melakukan 

peningkatan kualitas  hidup 

Korban dengan melakukan 

kerja sama dengan instansi 

terkait yang berwenang 

berupa bantuan pemenuhan 

sandang, pangan, papan, 

bantuan memperoleh 

pekerjaan, atau bantuan 

kelangsungan pendidikan. 

Yang dimaksud dengan 

“rehabilitasi psikologis” 

adalah bantuan yang 

diberikan oleh psikolog 

kepada Korban yang 

menderita trauma atau 

masalah kejiwaan lainnya 



 

untuk memulihkan kembali 

kondisi kejiwaan Korban. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Angka 4 

Pasal 7 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Pengajuan Kompensasi oleh 

Keluarga dilakukan jika 

Korban meninggal dunia, 

hilang, tidak cakap hukum, 

atau tidak mampu secara 

fisik. 

Ayat (3) 

Pendanaan yang diperlukan 

untuk pembayaran 

Kompensasi dibebankan 

pada anggaran LPSK. 

Ayat (4) 

Cukup jelas. 

Angka 5 

Pasal 7A 

 Cukup jelas. 

Pasal 7B 

Cukup jelas. 

Angka 6 

Pasal 8 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “keadaan 

tertentu” adalah keadaan darurat 

yang ditetapkan dengan 

Keputusan LPSK. 
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Angka 7 



 

Pasal 10 

Ayat (1) 

Yang dimaksud dengan 

"memberikan kesaksian tidak 

dengan iktikad baik" antara lain 

memberikan keterangan palsu, 

sumpah palsu, dan permufakatan 

jahat. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Angka 8 

Pasal 10A 

Ayat (1) 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Ayat (3) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan 

“keringanan penjatuhan pidana” 

mencakup pidana percobaan, 

pidana bersyarat khusus, atau 

penjatuhan pidana yang paling 

ringan di antara terdakwa 

lainnya. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Ayat (4) 

Dalam ketentuan ini, hakim 

memperhatikan dengan sungguh-

sungguh rekomendasi dari LPSK 

yang 

dimuat dalam tuntutan penuntut 

umum. 

Ayat (5) 

Dalam ketentuan ini, menteri 

yang menyelenggarakan urusan 

pemerintahan di bidang hukum 



 

menjalankan dengan sungguh-

sungguh rekomendasi LPSK. 

Angka 9 

Pasal 11 

Cukup jelas. 

Angka 10 

Pasal 12A 

Ayat (1) 

Huruf a 

Yang dimaksud dengan “pihak 

lain yang terkait” antara lain 

penegak hukum, Keluarga Saksi 

dan/atau Keluarga Korban, dan 

pelaku. 

Huruf b 

Cukup jelas. 

Huruf c 

Cukup jelas. 

Huruf d 

Cukup jelas. 

Huruf e 

Cukup jelas. 

Huruf f 

Yang dimaksud dengan “rumah 

aman” adalah tempat kediaman 

sementara atau tempat kediaman 

baru yang dirahasiakan sesuai 

dengan standar yang ditentukan 

oleh LPSK. 

Huruf g 

Cukup jelas. 

Huruf h 

Cukup jelas. 

Huruf i 

Pendampingan dilakukan antara 

lain melalui pemantauan dan 

pengawasan terhadap pemenuhan 



 

hak Saksi dan/atau Korban dalam 

proses peradilan. 

Huruf j 

Cukup jelas. 

Ayat (2) 

Yang dimaksud dengan “ketentuan peraturan 

perundang-undangan” antara lain peraturan 

perundangundangan di bidang pelayanan publik. 

Angka 11 

Pasal 16 

Cukup jelas. 

Angka 12 

Pasal 16A 

Cukup jelas. 

Pasal 16B 

Cukup jelas. 
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Pasal 16C 

Cukup jelas. 

Pasal 16D 

Cukup jelas. 

Angka 13 

Pasal 18 

Cukup jelas. 

Angka 14 

Pasal 23 

Cukup jelas. 

Angka 15 

Pasal 23A 

Pengucapan sumpah/janji disesuaikan dengan 

agama dan keyakinan masing-masing. 

Angka 16 

Pasal 24A 

Cukup jelas. 

Pasal 24B 

Cukup jelas. 

Angka 17 

Pasal 28 



 

Cukup jelas. 

Angka 18 

Pasal 29 

Cukup jelas. 

Angka 19 

Pasal 29A 
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Cukup jelas. 

Angka 20 

Pasal 32A 

Ayat (1) 

Yang dimaksud “tidak dengan iktikad baik” antara lain 

memberikan keterangan palsu, sumpah palsu, 

danpermufakatan jahat. 

Ayat (2) 

Cukup jelas. 

Angka 21 

Pasal 37 

Cukup jelas. 

Angka 22 

Pasal 38 

Cukup jelas. 

Angka 23 

Pasal 39 

Cukup jelas. 

Angka 24 

Pasal 40 

Cukup jelas. 

Angka 25 

Pasal 41 

Cukup jelas. 

Angka 26 

Pasal 42A 

Yang dimaksud dengan “korporasi” adalah 

kumpulan orang dan/atau kekayaan yang 

terorganisasi, baik yang berbadan hukum maupun 

yang tidak berbadan hukum. 
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Angka 27 

Pasal 43 

Cukup jelas. 

Pasal II 

Cukup jelas. 
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