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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Indonesia adalah Negara  yang menganut Negara hukum sasaran yang hendak 

dicapai hukum adalah terciptanya tatanan masyarakat ke arah dalam penegakan 

hukum masyarakat yang tertib, terciptanya ketertiban dan keseimbangan, 

sehingga kepentingan masyarakat terlindungi. Dengan demikian hukum membagi 

hak dan kewajiban antara perorangan di dalam masyarakat dan membagi 

wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara 

kepastian hukum. Secara garis besar tujuan hukum untuk mencapai keadilan, 

kepastian hukum dan ketertiban bagi  kehidupan umat manusia bagi Negara yang 

menganut konsep Negara hukum maka tujuan tersebut sebagai titik tolak dan arah 

dalam penegakan hukum yang diselenggarakan oleh lembaga hukum    

Salah satu ciri hukum yang menonjol dari hukum pada masyarakat modern 

adalah penggunaan secara sadar oleh masyarakatnya, disini hukum tidak hanya 

dipakai untuk mengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku yang terdapat 

dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkanya kepada tujuan-tujuan 

yang dikehendaki, menghapuskan kebiasaan yang dipandangnya tidak sesuai lagi 

menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya inilah yang disebut sebagai 
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pandangan modern tentang hukum itu yang menjurus kepada penggunaan hukum 

sebagai suatu instrument1    

Indonesia meratifikasi UN Convention Against Corruption pada tahun 2003. 

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

peratifikasi wajib menyediakan perlindungan yang efektif terhadap saksi atau ahli 

dari pembalasan atau intimidasi termasuk keluarganya atau orang lain yang dekat 

dengan mereka2. 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berdiri berdasarkan Undang-

Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Dalam 

penjelasan umum Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

dikatakan bahwa KUHAP Pasal 50 sampai dengan Pasal 68 hanya mengatur 

perlindungan terhadap tersangka dan terdakwa terhadap kemungkinan adanya 

pelanggaran terhadap hak-hak mereka.  Maka, berdasarkan asas kesamaan di 

depan hukum dalam penjelasan umum itu saksi dan korban dalam proses 

peradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum. Kehadiran 

Undang-Undang Perlindungan saksi dan Korban, memberikan harapan bagi 

penegakan hukum dan pencarian kebenaran dan keadilan dengan mengoptimalkan 

bekerjanya sistem peradilan pidana di Indonesia. 

                                                            
       1 Sajipto Raharjo, Ilmu Hukum Cetakan Keenam 2006,PT .Citra Aditya Bakti, Bandung 2006, hal. 
206 
       2 http://dokumen.mitrasites.com/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban.html tanggal 26-juli-
2010 
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Undang-undang perlindungan saksi dan korban awalnya adalah amanat dari 

ketetapan (TAP) MPR No.VIII. tahun 2001. Tentang arah dan kebijakan korupsi, 

kolusi dan nepotisme yang menyatakan bahwa perlu adanya sebuah Undang-

Undang yang mengatur tentang perlindungan saksi, berdasarkan amanat TAP 

MPR tersebut maka badan legislasi DPR RI mengajukan RUU Perlindungan saksi 

dan korban pada tanggal 27 juni 2002 dan ditandatangani oleh 40 anggota DPR 

dari berbagai semua fraksi sebagai usul inisiatif DPR. 

Selanjutnya pada tanggal 30 Agustus 2005 Presiden SBY mengeluarkan 

sebuah Surat Presiden (Supres) mengenai kesiapan pemerintah untuk pembahasan 

RUU Perlindungan saksi dan korban (yang selanjutnya disebut RUU LPSK) serta 

sekaligus menunjuk menteri hukum dan Ham sebagai wakil dari pemerintah 

dalam perbahasan tersebut turunnya Supres tersebut menunjukkan itikad baik dari 

pemerintah agar RUU PSK segera dibahas oleh DPR.  

Hal tersebut kemudian direspon oleh komisi III DPR RI yang menetapkan 

pembahasan RUU PSK dalam bentuk panitia kerja (Panja). Proses pembahasan 

RUU yang dibantu oleh wakil dari pemerintah dilakukan secara maraton sejak 

tanggal 8 Februari 2006, hasil pembahasan tersebut dirumuskan oleh tim 

pemerintah perumus (Timus) dan penelitian bahasa (Libas) yang diteruskan dalam 

rapat komisi III dan Pleno DPR. Pada tanggal 18 Juli 2006 ahirnya RUU ini di 

sahkan menjadi undang-undang no.13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan 

korban. 
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Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban adalah lembaga yang 

mandiri, Apa yang dimaksud mandiri dalam Undang-Undang lebih tepat adalah 

sebuah Lembaga Independen (Biasanya disebut Komisi Independen), yakni organ 

Negara (state organs) yang diidealkan independen dan karenanya berada diluar 

cabang kekuasaan diluar Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif  namun memiliki 

fungsi campuran antara lembaga ketiga cabang kekuasaan tersebut. Karena 

merupakan lembaga mandiri maka Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban tidak meletakkan Stuktur Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban3. 

Seperti yang diketahui Undang-Undang PSK ternyata memiliki berbagai 

kelemahan baik dalam lingkup konsep perlindungan tata cara perlindungan, hak 

asasi maupun korban sampai dengan masalah kelembagaan masih banyaknya 

kelemahan yang ada di dalam Undang-Undang PSK tersebut, sedikit banyak akan 

mempengaruhi implementasinya  

Dalam rangka mencari kebenaran materilnya dan mendapatkan keadilan, pada 

peradilan pidana akan selalu berkaitan erat dengan alat bukti dan kekuatan alat 

bukti. Keterngan saksi dan atau korban merupakan salah satu alat bukti yang 

penting, oleh karena itu bagi seorang saksi dan atau korban, kedudukan dalam 

proses dimaksud jelas sangat penting pula. Pada situasi tersebut, dalam posisi 

saksi dan atau korban sangat munkin akan berhadapan dengan ancaman maupun 

potensi ancaman, baik terhadap intritas fisik atau psikisnya. Untuk itu 

                                                            
       3 Supriadi Widodo Eddyono, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia Sebuah 
pemetaan Awal cetakan pertama 2007, Indonesia Corrupsion watch, 2007,  hal. 11   



5 
 

berdasarkan atas asas kesamaan di depan hukum, saksi dan atau korban dalam 

proses pradilan pidana harus diberikan jaminan perlindungan hukum dan 

pencarian kebenaran dan keadilan dengan mengoptimalkan bekerjanya sistem 

peradilan pidana di Indonasia. 

Perlindungan yang diberikan melalui undang-undang Perlindungan Saksi dan 

Korban adalah perlindungan yang diberikan dengan mempertimbangkan ancaman 

dan atau tingkat kerusakan yang diderita oleh saksi dan atau  korban yang 

ditentukan melalui proses pengambilan keputusan oleh Lembaga Perlindungan 

Saksi Dan Korban (LPSK)4. Dalam Undang-Undang Perlindungan Saksi dan 

Korban, perlindungan dalam arti luas dimasukkan sebagai segala upaya 

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan bantuan untuk rasa 

aman kepada Saksi Dan Korban yang wajib dilakukan oleh Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban atau Lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang. Dalam pengertian yang khusus, pemberian rasa aman kepada 

saksi dan korban dalam memberikan keterangan pada semua terhadap proses 

peradilan pidana, sedangkan pemberian bantuan diberikan dalam rangka 

pemenuhan hak atas pemulihan bagi Saksi dan Korban. 

Dalam kurun waktu sejak dibentuk 8 Agustus 2008 hingga ahir Desember 

2009 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban telah menjalankan tugasnya dan 

                                                            
       4 Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban  (LPSK) merupakan sebuah lembaga baru untuk 
melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban yang harus didirikan berdasarkan undang-
undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang bersifat mandiri dan dibentuk 
paling lambat 1 (satu) tahun setelah undang-undang No. 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban diundangkan    
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fungsinya dalam merberikan layanan permohonan perlindungan dan bantuan 

kepada saksi dan korban data permohonan perlindungan yang diajukan kepada 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban selama 2008 sampai 2009.                                                   

Lembaga Perlindungan Saksi dan  Korban dapat diprediksi jumlah besaran 

saksi dan korban sepanjang 2008-2009. Misalkan, dalam 1 kasus ada minimal 1 

orang yang meminta perlindungan, maka dari 84 kasus yang masuk tersebut akan 

terdapat 84 orang yang mengajukan permohonan perlindungan. Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dari 84 orang tersebut.5 Selain terdapat 

orang-orang yang berkedudukan sebagai “saksi, pelapor, korban,” dapat juga 

permohonan perlindungan dimintakan untuk keluarga saksi dan/atau korban (baik 

karena hubungan darah maupun perkawinan), orang yang menjadi tanggungan 

saksi dan/atau korban, serta harta benda saksi dan/atau korban.  

Tentunya kedatangan para saksi, pelapor, dan/atau korban ke LPSK bukan 

tanpa alasan. Kebanyakan saksi, pelapor, dan/atau korban yang yang melaporkan 

ke LPSK disebabkan karena munculnya rasa ketakutan atau kekuatiran akan 

“potensi ancaman” yang mereka rasakan, dan sebagian kecil saksi, pelapor, 

dan/atau korban yang memohon perlindungan disebabkan karena “ancaman 

nyata” yang telah mereka terima. Faktor inilah yang kemudian kami pakai untuk 

mencoba mendeskripsikan kondisi saksi, pelapor, dan/atau korban yang 

mengajukan permohonan perlindungan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban. Dengan kata lain, kondisi yang saat ini dihadapi oleh para saksi, pelapor, 
                                                            
       5 Ibid hal. 12 
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dan/atau korban adalah adanya ketakutan atau kekuatiran atas keterangan yang 

akan diberikan dalam proses penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan dapat 

berakibat fatal atau berpotensi membahayakan keselamatan pribadi dan keluarga 

mereka. 

Kondisi ini juga yang saat ini harus dibuktikan oleh para saksi dan/pelapor 

kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, mengingat salah satu syarat 

yang harus dibuktikannya agar dapat dilindungi adalah dengan membuktikan 

adanya ancaman yang dapat membahayakan keselamatan pribadi dan atau 

keluarganya sehubungan kesaksian yang akan mereka berikan itu. Untuk kasus-

kasus tertentu (Korupsi, Narkotika/Psikotropika, Pelanggaran HAM berat dan 

Terorisme) seperti yang diamanatkan dalam Undang-undang Perlindungan Saksi 

dan Korban, bagi saksi/pelapor, ancaman tersebut dapat terbukti meskipun hanya 

“potensi ancaman” yang akan, atau telah mereka terima; sedangkan untuk kasus-

kasus lain di luar kasus-kasus tertentu di atas, ancaman tersebut dapat terbukti 

kalau saksi/pelapor dapat membuktikan “ancaman nyata” yang dapat 

membahayakan jiwa mereka.6 

Seorang saksi dan korban berhak memperoleh perlindungan atas keamanan 

pribadinya dari ancaman fisik maupun Psikologisnya dari orang-orang lain, 

berkenaan dengan kesaksiaan yang akan, tengah atau telah diberikannya atas 

                                                            
       6 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban “Catatan Ahir Tahun” Kondisi saksi dan Korban 
Sepanjang Tahun 2009 http://dokumen.mitrasites.com/lembaga-perlindungan-saksi-dan-korban.html 
tanggal 1 Agustus - 2010 
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suatu tindakan pidana. Disamping itu, sejumlah hak diberikan kepada Saksi dan 

Korban, yang di atur dalam Pasal 5 Ayat 1 Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 

Tentang perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi : 

(1) Seorang Saksi dan Korban berhak : 
a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga dan 

harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikan. 

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 imformasi mengenai perkembangan kasus; 
g. Mendapatkan imformasi mengenai putusan pengadilan; 
h. Mengetahui dalam hal pidana dibebaskan; 
i. Mendapat identitas baru; 
j. Mendapatkan kediaman baru; 
k. Memperoleh biaya penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan; 
l. Mendapat nasihat hukumdan/atau  
m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu 

perlindungan terahir; 
(2) Hak sebagaimana dimaksud diberikan pada Ayat (1) diberikan kepada 

Saksi dan/atau Korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai 
dengan keputusan LPSK. 
 

Berdsarkan hak tersebut di atas  saksi dan korban wajib diberikan 

perlindungan sepenuhnya sesuai dengan amanat  Pasal 10. Undang-Undang No. 

Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban yang Berbunyi : Saksi, 

korban, dan pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun 

perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya.  

Maka amanat Pasal 10 Undang-Undang No. 13 tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban mengamanatkan kepada Lembaga Perlindungan 
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Saksi dan Korban Memberikan jaminan agar seorang saksi dan korban dapat 

diberikan jaminan atas kepastian hukum dilindungi sebagai hak yang melekat 

dalam kapasitas sebagai saksi dan korban yang mana dalam amanat kewenangan 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban terdapat pada Pasal 12 Undang-Undang 

No.13. Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang berbunyi :  

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban bertanggung jawab untuk menangani 

pemberian perlindungan dan bantuan Pada Saksi dan Korban berdasarkan tugas 

dan wewenang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang ini. 

Maka dengan kepastian hukum yang ada seorang saksi dan korban dapatlah 

Sepantasnya agar semua perihal pengajuaan pemohonan perlindungan yang 

dilakukan oleh seorang dapatlah dijamin sungguh-sungguh oleh Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban agar dalam hal ini seorang saksi dan korban dapat 

menjalankan peran sebagai saksi sebagaimana mestinya. 

Namun sejatinya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban yang memberikan peran Kepada Lembaga Saksi Dan Korban 

belum secara maksimal keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

belum memihak kepada Saksi dan Korban karena Lembaga Pelindungan Saksi 

dan Korban secara legal dan formal tidak mempunyai kewenangan yang luas 

dalam menjalankan kegiatan dalam hal ini ditengarai oleh dua hal sebab yang 

mendasar dimana pengaturan tentang hak-hak saksi dan korban dan stuktur 

kelembagaanya sangat minim. 
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Apabila kita memperbandingkan antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 

tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dengan RUU yang di usulkan 

oleh koalisi perlindungan Saksi dalam halnya Undang-Undang sangat minim 

mengatur tentang hak-hak saksi, disamping itu dalam Undang-Undang Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban tidak mengatur tentang perlindungan khusus 

terhadap pendampingan kasus-kasus KKN dan HAM (Human Rights Defender). 

Serta banyaknya terjadi kriminalisasi terhadap para pendamping kasus KKN dan 

HAM ini setidaknya ada 35 kasus kekerasan HRD yang mengadvokasi kasus-

kasus KKN yang terdiri yang terdiri dari 22 kasus kriminalisasi terhadap HRD 

yang mengadvokasi kasus-kasus KKN, 19 kasus ancaman, intimidasi, kekerasan 

dan pekerjaannya dan 3 kasus teror dan ancaman terhadap penegak hukum.7 

Dalam menjalankan aktivitasnya, secara sturuktur kelembagaan Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban tidak didukung oleh instansi pemerintahan lainya, 

khususnya dukungan (dalam Undang-Undang) dan informal (komitmen) dari 

instansi terkait penegak hukum yaitu Kejaksaan Kepolisiaan Departemen Hukum 

dan HAM, Komnas HAM, Komnas Perempuaan, KPK, Dep Keu, Departemen 

dalam Negeri, dan Pemda. Hal ini menimbulkan akibat buruk terhadap proses 

perlindungan Saksi dan Korban ke depan karena secara optimal para Saksi dan 

Korban bersinggungan langsung dengan ke semua Lembaga yang terkait. 

                                                            
       7Alvon kurnia Parma “mendorong LPSK berpihak kepada saksi dan korban”         
http://www.legalitas.org/database/artikel/lain/MendorongLPSK.pdf, 02 september 2010 
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Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusun Skripsi 

dengan judul :  IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG RI No 13. TAHUN 

2006 TENTANG PERLINDUNGAN SAKSI DAN OLEH LEMBAGA 

PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (Studi di Lembaga Perlindungan  

Saksi dan  Korban Jakarta). 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Lembaga perlindungan Saksi dan Korban  Dalam 

memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban? 

2. Bagaimanakan Kendala-kendala yang dihadapi oleh Lembaga 

Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK) dalam memberikan perlindungan 

terhadap saksi dan korban? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Setiap penelitian yang dilakukan selalu mempunyai tujuan, tujuan yang akan 

dicapai dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam 

bentuk memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban yang telah di 

amanatkan oleh Undang-Undang RI No.13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. 
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2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di alami oleh Lembaga 

perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan 

terhadap Saksi dan Korban. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan oleh penulis terhadap penelitian tugas akhir 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoris 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan  manfaat sumbangan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan ilmu 

pidana pada khususnya yakni perihal lembaga sanksi dan korban 

menberikan jaminan terhadap para pengunkap kasus di Negara ini. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Bahwa penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan 

meraih gelar kesarjanaan (S1) Hukum di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang dan dapat dijadikan penulis sebagai 

penambah ilmu atau memperluas wawasan tentang peran lembaga 

perlindungan saksi dan korban dalam hal memberikan jaminan 

perlindungan dalam pengungkapan kasus-kasus yang harus dilindungi 

oleh undang-undang. 

b. Bagi Masyarakat 
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Penelitian diharapkan dapat memberikan informasi dan 

pengetahuan bagi masyarakat tentang perlindungan hukum bagi sanksi 

dan korban dalam hal pengungkapan kasus-kasus yang dilakukan oleh 

setiap warga Negara. 

c. Bagi Aparat Penegak Hukum/Praktisi Hukum. 

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana bagi 

kalangan praktisi diwilayah hukum pidana terutama berkaitan dengan 

perlindungan saksi dan korban dalam memberikan jaminan hukum. 

 

E. Metode Penelitian 

Sebagai dasar penyusunan skripsi ini agar dapat terinci seperti diharapkan 

maka penulis mengadakan penelitian untuk mendapatkan data-data yang 

diperlukan. Metode yang digunakan bertujuan untuk memperoleh bahan yang 

obyektif, sehingga hasil pembahasannya dapat dipertanggung jawabkan sebagai 

penulisan yang bersifat ilmiah. Untuk mendapatkan data dari obyek penelitian 

penulis menggunakan metode yang dapat diterangkan secara singkat sebagai 

berikut : 

1. Pendekatan 

Adapun dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan metode 

pendekatan Yuridis Sosiologis karena dalam penelitian ini bertujuan 

mengenai implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 Tentang 
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Perlindungan Saksi Dan Korban dan dikaitkan dengan fungsi Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban dalam memberikan perlindungan hukum. 

2. Lokasi Penelitiaan 

Dalam penelitian ini alasan memilih dan menentukan lokasi penelitian ini 

karena amanat Undang-Undang yang memposisikan Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban hanya berada di ibu kota Negara namun kalau bersifat 

diperlukan posisi Lembaga Perlindungan ditempatkan di daerah dan 

merupakan yang sifatnya ilmiah, dalam hal ini penulis memilih lokasi 

penelitian di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) Jakarta yang 

beralamat Gedung Perintis Kemerdekaan (Gd Pola) Lt 1. di Jalan Proklamasi 

No.56 Jakarta Pusat  10320. 

3. Sumber Data 

Langkah-langkah yang diambil dalam melakukan penulisan ini adalah 

dengan melakukan studi di Kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, 

yaitu melakukan kajian terhadap bahan-bahan yang merupakan data sekunder 

(data yang tidak di peroleh langsung dari sumber utama, melainkan dari 

sumber yang berupa tulisan). Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi 

ini pada pokoknya dibagi atas tiga penggunaan bahan hukum yakni: 

a. Data Primer 

Data Hukum primer yaitu merupakan data yang diperoleh secara 

langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya. 
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Data primer ini dikumpulkan dengan cara observasi dan wawancara.8 

Peneliti melakukan wawancara dengan Maharani Siti Sfiah, Tenaga 

Ahli, Bidang Hukum, Desiminasi dan Hubungan Masyarakat, sumber 

data yang berupa peraturan hukum yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dianut antara lain undang-undang serta peraturan-

peraturan lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.   

b. Data Sekunder 

Data sekunder yaitu sumber data yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum yang diperoleh dari undang-undang, buku, 

makalah, artikel, yang berkaitan dengan permasalahan yang akan 

diteliti.  

c. Data Tersier 

Bahan Tersier yaitu sumber hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, 

seperti Peraturan Pemerintah,  kamus, ensiklopedia, indeks komulatif, 

dan lain-laninya.  

4. Pengumpulan Data 

Dalam penulisan  ini untuk memperoleh bahan dan data penulisan skripsi 

ini, peneliti mencari serta mengumpulkan data dari wawancara, media, cetak, 

internet, jurnal, buku-buku literature, perundang-undangan, dan catatan-

                                                            
       8 Nazir. M. Metode Penelitian PT. Ghalia Indonesia. Jakarta. 1998. hlm.42 
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catatan lain yang terkait dengan obyek penulisan guna memperoleh landasan 

teoritis.  

5. Analisa data 

Dari data yang diperoleh kemudian diuraikan dengan menggunakan 

Deskriptif kualitatif. Deskriptif artinya penelitian yang berusaha 

menggambarkan dan mengintreprestasikan kondisi atau hubungan yang ada, 

pendapat yang sedang tumbuh, proses yang berlangsung, akibat yang sedang 

terjadi atau kecenderungan yang berkembang. Dan penelitian Kualitatif itu 

sendiri artinya penelitian yang menyajikan data tidak berupa angka-angka, 

melainkan bentuk kata-kata dan gambar. 

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penelitian Deskriptif Kualitatif  

adalah penelitian yang menggambarkan secara menyeluruh bagaimana konsep 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Menberikan jaminan perlindungan 

yang di amanatkan oleh Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban terhadap saksi yamg mengajukan 

perlindungan terhadap Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini terbagi menjadi 4 BAB yang disusun secara 

sistematis dan berurutan, dengan tujuan agar mempermudah pembaca dalam 

memahami isi penulisan hukum. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai 

berikut : 
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BAB I  : PENDAHULUAN 

Didalamnya mencakup mengenai uraian latar belakang masalah, rumusan 

masalah dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai uraian tentang profil Undang-Undang No. 

13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan saksi dan Korban, profil Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan hak-hak korban, komparasi 

Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hasil penelitian 

terdahulu Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  

BAB III:  PEMBAHASAN 

Pada bab ini akan dibahas permasalahan yang akan diteliti yang disertai 

dengan analisa deskriftif kualitatif. Adapun konsentrasi pembahasan terletak pada 

bagaimana Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) memberikan 

jaminan perlindungan hukum terhadap saksi yang telah dilindungi oleh Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban yang mana telah diamanatkan oleh Undang-

Undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dan kendala-

kendala yang dihadapi oleh lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam 

memberikan perlindungan terhadap saksi dan korban. 

BAB IV: PENUTUP 

Pada bab ini akan di uraikan kesimpulan dan saran yang berkaitan dengan 

hasil pembahasan yang telah di uraikan pada Bab IV. 


