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BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam proses pengungkapan suatu kasus pidana mulai dari tahap

penyelidikan sampai dengan pembuktian di persidangan, keberadaan dan

peran saksi sangatlah diharapkan. Bahkan menjadi faktor penentu dan

keberhasilan dalam pengungkapan kasus pidana dimaksud Keberhasilan

suatu proses peradilan pidana akan sangat bergantung pada alat bukti yang

berhasil dimunculkan dalam persidangan, salah satunya adalah keterangan

saksi. Saat ini, tidak sedikit kasus yang kandas di tengah jalan karena

ketiadaan saksi untuk menopang tugas aparat penegak hukum, yakni polisi

dan jaksa Dengan demikian, jelas keberadaan saksi merupakan elemen yang

sangat menentukan dalam suatu proses peradilan pidana.

Perlindungan hukum merupakan bentuk pelayanan yang wajib di

berikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga

ataupun masyarakat.perlindungan hukum bagi permerintah menjadi wajib

karena amanah langsung dari konstitusi sebagai landasan bernegara,

kewajiban ini tercantum dalam pasal 28 ayat (4) undang-undang dasar 1945

yang berbunyi perlindungan, pemajuan, penegakkan dan menuhan hak asasi

manusia alah tanggung jawab negara terutama pemerintah, pasal 28 D ayat

(1) menyatakan : setiap orang berhak atas pengkuan jaminan pelindungan,

dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan

hukum dan pasas 28 G ayat(1) berbunyi:
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Setiap orang berhak atas perlindung
pribadi,keluarga,kehormatan,martabat dan harta benda yang
dibawah kekuasaannya,serta berhak atas rasa aman dan
perlindungan dari ancaman ketakuttan untuk berbuat atau tidak
berbuat sesuatu yang merupaka hak asasi.

Dalam perlindungan Hak Asasi Manusia telah banyak perlindungan

yang telah dengan jelas dan tegas diatur dalam sebuah peraturan perundang-

undangan seperti yang telah diatur dalam undang-undang1 perlindungan

anak, perlindungan perempuan, kekerasan dalam rumah tangga dan lain

sebagainya yang selanjutnya baru kemudian perlindungan saksi  hampir

terlupakan dalam  agenda  reformasi.  Hal ini membuktikan bahwa ada

sebuah diskriminasi dalam perlindungan   hukum,  terlebih dengan  melihat

proses  lahirnya Undang-undang  Perlindungan  Saksi itu sendiri yang

sempat tertunda selama lima tahun.

Melihat undang-undang tersebut hak setiap warga negara yaitu

mendapatkan perlindungan,rasa aman dan kepastian hukum. Serta mengacu

pada pengertian tersebut masyarakat berhak memperoleh rasa aman,

ketikan banyak terjadi kejahatan yang terjadi kerugian dan penderitaan yang

di alami oleh korban menjadi bahasan penting dalam perlindungan hukum

setiap warga negara.dalam system peradilan korban berada dalam posisi

yang tidak menguntungkan korban, korban hanya sebagai figuran bukan

pemeran utama atau hanya sebagai saksi dan korban. adapun acuan penting

perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat,inilah salah satu dasar

1 Tim LPSK. Bagaimana kedudukan dan perlinduangan terhadap saksi dan korban dalam
hukum pidana di indonesia http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl489/saksi-dan-korban .
Febuari 2018
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diterbitkan perundang-undangan yang menyangkut saksi dan korban yang di

rangkum di dalam undang undang Nomor 31 Tahun 2014

Sampai saat ini saksi dan korban belum menjadi bagian yang

penting bagi proses penegakan hukum di Indonesia. Posisi korban dan saksi

cenderung diperlakukan hanya bagian dari salah satu alat bukti. Dalam hal

ini banyak permasalahan atau kasus pelaksanaan pemberian perlindungan

terhadap saksi dan korban ditinjau dari undang-undang Nomor 31 Tahun

2014.yang dimana dalam kinerja kepolisian atau lembaga yang mengatur

perlindungan saksi dan koraban atau biasa di sebut lembaga (LPSK).

Pengertian pelapor dapat dilihat dalam pasal 1 butir 4 Undang-undang

Pelindungan Saksi dan Korban yaitu  pihak yang mengtahui dan melaporkan

suatu tindak pidana tertentu,tetapi bukan merupakan bagian dari.

Pelaku kejahatan yang dilaporkan tidak banyak orang yang bersedia

mengambil resiko utuk melaporkan suatu tindak pidana jika

dirinya,keluarganya , dan harta bendanya tidak mendapat perlindungan dari

ancaman yang mungkin timbul karna laporan yang disampaika.begitu juga

dengan saksi jikalau tidak mendapatkan perlindungan yang memadai,akan

enggan memberikan keteranagan sesuai dengan fakta yang di alami ,dilihat

dan dirasakan sendiri,jadi banyak orang yang tidak ingin menjadi pelapor

karna masih kurangnya perlindungan saksi dan korban serta juga masih

minimnya fasilitas atau lembaga yang mengatur tentang perlindungan saksi

dan koraban.
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Posisi saksi yang demikian  penting  nampaknya  sangat  jauh dari

perhatian masyarakat maupun penegak hukum.Ternyata sikap ini memang

sejalan  dengan sikap pembentuk undang-undang, yang tidak secara  khusus

memberikan   perlindungan, kepada  saksi  dan  korban berupa pemberian

sejumlah hak, seperti yang dimiliki oleh tersangka/terdakwa. Dalam Kitab

Undang-undang  Hukum Acara Pidana

Sebagai ketentuan hukum beracara pidana di Indonesia,

tersangka/terdakwa  memiliki sejumlah hak yang diatur secara tegas dan

rinci dalam suatu bab tersendiri. Sebaliknya bagi saksi termasuk saksi

korban, hanya ada  beberapa pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum

Acara Pidana yang memberikan hak pada saksi, tetapi pemberiannya pun

selalu dikaitkan dengan tersangka/terdakwa.  Jadi hak yang dimiliki saksi

lebih sedikit dari hak yang dimiliki oleh tersangka atau terdakwa

Dalam kenyataannya posisi saksi dan korban rentah terhadap teror

dan intimidasi,oleh keluarga pelaku tindak pidana maupun rekan pelaku

tersebut,yang pada saat ini saksi dan korban tidak terlindungi oleh aparata

hokum,dan terisolir dari masyarakat luas.itulah sebabnya saksi dan korban

takut untuk berbicara apa yang mereka lihat dan mereka dengar,

Mengutip artikel yang ditulis Surastini Fitriasih dijelaskan bahwa

sementara saksi sebagai warga masyarakat, juga korban sebagai pihak yang

dirugikan  kepentingannya, karena telah diwakili oleh negara yang berperan

sebagai  pelaksana proses hukum dianggap tidak  perlu  lagi memiliki



5

sejumlah hak yang memberikan perlindungan baginya dalam proses

peradilan.2

Sesungguhnya bila dicermati dalam kenyataannya Kondisi saksi tidak

jauh Berbeda dengan tersangka atau terdakwa, mereka sama-sama

memerlukan perlindungan, karena:

1. Bagi saksi (apalagi yang awam hukum), memberikan keterangan

bukanlah suatu hal yang mudah.

2. Bila  keterangan yang diberikan  ternyata  tidak  benar,  ada  ancaman

pidana baginya karena dianggap bersumpah palsu.

3. Keterangan yang diberikannya akan memungkinkan dirinya mendapat

ancaman, teror, intimidasi dari pihak yang dirugikan.

4. Memberikan keterangan membuang waktu dan biaya.

5. Aparat penegak hukum tidak jarang memperlakukan saksi seperti

sorang tersangka/terdakwa.

Dengan uraian di atas, tentu muncul  dilema bagi saksi saat ini, disisi

lain harus memenuhi kewajiban namun dipihak lain haknya sendiri tidak

terpenuhi dan bahkan malah dirugikan oleh kepentingan pemeriksaan

dalam   setiap proses peradilan pidana. Kerugian yang diderita  oleh  saksi

adalah  hak  yang  dilanggar  oleh  sebuah  undang- undang, karena kadang

kala bukan hanya sekedar hak atas biaya saja namun lebih dari itu adalah

hak untuk tidak mendapatkan ancaman baik fisik maupun mental, sehingga

2 Surastini Fitriasih, “Perlindungan Saksi Dan Korban Sebagai Sarana Menuju Proses
Peradilan. 10 Januari 2017 (Pidana) Yang Jujur Dan
Adil”,http/www.antikorupsi.org/mod=tema&op=viewarticle&artid=53
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dengan keadaan yang demikian tidak jarang  saksi  keberatan untuk

memberikan keterangan atau kesaksian

Pada dasarnya perlindungan saksi dan korban di indonesia yang

diberikan oleh negara melalui lembaga perlindungan saksi dan korban

sebagaimana dari pelaksanaan ,undang-undang nomer 31 tahun 2014

perubahan atas undang-undang Nomer 13 tahun 2006. bukan berarti

perlindungan seorang pelapor ,saksi dan korban tidak bertanggung jawab

jika memberikan kesaksian palsu yang dapat mencemarkan nama baik

seseorang

Pasal ayat 1 Undang-undang Nomer 31 tahun  2014 tentang

perubahan undang-undang Nomer 13 tahun 2006 dalam pasal 5

menyebutkan tentang hak perlindungan saksi dan korban juga hak pelindung

pelapor ( whistle blower ) dalam kasus tertentu  pasal 5 berbunyi sebagai

berikut:

(1) 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

(2) hak sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada
saksi dan korban tindak pidana dalam kasus tertemtu sesuai
dengan keputusan LPSK .

(3) selain kepada saksi dan korban ,hak yang di berikan dalam kasus
tertentu sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), dapat
diberikan kepada saksi pelapor ,pelaku,dan saksi ahli,termaksud
pula orang yang dapat memberikan keterangan yang
berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun ia tidak
dengan sendirinya ,tidak ia lihat sendiri,dan tidak  ia alami
sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan
tindak pidana .
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Berhubungan dengan hal tersebut pernan saksi dan korban

sangatlah penting dalam pembuktian dan pengukapan fakta, yang dijadikan

acuan dalam menemukan bukti-dukti lain untuk mengutkan sebuah

penyelidkan, penyidikan,dan bahkan pembuktian di pengadilan. ada pun

peraturan umum, yang mengatur tentang perlindung hukum saksi dan

korban yaitu ,peraturan lembaga perlindengan saksi dan korban Nomor 31

tahun 2014 tentang tata cara pendampingan saksi dan korban tentang

lembaga perlindungan saksi dan koraban dari,

Hukum Acara Pidana Indonesia secara teoritis tidak menaruh

perhatian yang sangat serius terhadap masalah perlindungan saksi,sementara

disisi yang lain saksi ( keterangan saksi ) menempati peringkat utama dalam

tatanan uruttan alat bukti menurut pasal 184 KUHP,tentunya ada yang

menjadi penyebab3 hingga pembuat undang-undang menempati keterang

saksi pada posisi atau urutan pertama dari lima alat bukti dalam KUHP.

Seseorang yang menempati posisi sebagai sakasi dalam suatu tindak

pidana bearti saksi tersebut adalah yang melihat langsung bagaimana suatu

perbuattan (tindak pidana) tersebut dilakukan sitersangka atau terdakwa .

Menurut konteks kehidupan bermasyarakat dan bernegara di indonesia

pelapor merupakan peranan penting untuk mengubah kondisi masyarakat

dan pemeritahan menjadi lebih baik.pelapor dapat berperan besar dalam

mengukap Pratik pratik koruptif lembaga-lembaga publik pemrintah

maupun perusahaan swasta.tanpa adanya sistem pelaporan dan perlindung

3 Undang-undang no 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban pasal 5



8

whitstle blower ,partisipasi publik untuk membongkar suatu dugaan tindak

pidana,atau pelanggaran menjadi rendah .hal itu berarti pratik-pratik

menyimpang pelanggaran ,atau kejahattanpun semakin berkembang subur.

Tuntutan perlu Undang-undang Perlindungan Saksi sangat

diperlukan saat ini untuk mengungkap kasus-kasus besar yang menarik

perhatian publik. Seperti diketahui, pemerintah di masa kepemimpinan

Presiden Megawati Soekarno Putri telah pernah menerbitkan Peraturan

Pemer intah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap

Korban dan Saksi dalam pelanggaran hak  sasi manusia berat yang

ditetapkan tanggal 13 maret 2002 Namun  Peraturan Pemerintah ini tidak

berjalan efektif, karena justru dalam praktik persidangan pelanggaran HAM

berat Timor-timur dan Tanjung Priok saat itu para saksi dan korban tidak

terlindungi keselamatannya, sering kali terjadi intimidasi atau terror.

Akibatnya mereka enggan bersaksi di persidangan. Padahal saksi

merupakan salah satu alat bukti di dalam pemer iksaan perkara pidana

dimana keterangannya dapat emebuktikan terjadi atau tidak nya suatu

perbuatan pidana. Hal ini sejalan dengan Pasal 184 KUHAP dimana alat-

alat bukti ialah:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Surat

d. Petunjuk

e. Keterangan terdakwa
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Seperti misalnya pada saksi pelapor, di dalam Undang-undang

Perlindungan Saksi harus tegas diatur saksi pelapor mana saja yang harus

dilindungi. Jika dalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atau

persidangan pengadilan ternyata saksi pelapor tersebut terlibat dalam

kejahatan yang dilaporkan seperti kasus korupsi pelanggaran HAM Berat,

teroris, narkoba, pejabat terkait dapat memerintahkan pelapor tersebut

menjadi tersangka. Jika pemeriksaan tersebut  di tingkat pengadilan maka

Hakim dapat memerintahkan Jaksa Penuntut Umum agar saksi pelapor tadi

dijadikan terdakwa.

Kelahiran dari undang-undang Nomor 31 tahun 2014 ini diharapkan

dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi perlindungan terhadap

saksi maupun korban termasuk pelapor agar berani dalam memberikan

keterangan yang sebenar-benar nya dalam proses pemeriksaan perkara

pidana tanpa mengalami ancaman atau tuntutan hukum.  Karena selama ini

dapat d ilihat bahwa para saksi, korban  khususnya pelapor seperti mendapat

tekanan yang sangat berat selama proses pemeriksaan sehingga terkesan

mereka takut untuk menceritakan kejadian yang sebenarnya, hal seperti

inilah yang nantinya akan sangat menghambat proses pemeriksaan yang

terjadi. Para saksi yang murni tidak terkait dengan apa yang dilaporkan tidak

perlu takut. Namun yang menjadi per masalahan adalah apakah semudah itu

para saksi melapo rkan kesalahan orang lain kepada pihak yang berwenang

?. Untuk mengungkap kasus-kasus besar tidak lah mudah karena selain saksi

yang bersangkutan dijamin keamanannya, saksi pelapor tersebut juga

haruslah mempunyai kepedulian menegakkan hukum dan keadilan tanpa ada
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keterlibatannya dalam kasus tersebut. Jika para saksi murni melaporkan

kejahatan sipelaku maka dalam Undang-undang Perlindungan Saksi tersebut

selain diberikan jaminan perlindungan keamanan kepada saksi yang

bersangkutan Pemerintah harus pula memeberikan suatu penghargaan atau

hadiah berharga kepada saksi tersebut. Sehingga para saksi berikutnya akan

lebih banyak berani mengungkapkan kasus-kasus besar yang selama ini

terkubur dalam.

Banyaknya kasus-kasus hukum yang tidak terungkap, umumnya

disebabkan saksi dan korban takut memberikan kesaksian, karena mendapat

ancaman dari pihak tertentu. Padahal, suksesnya proses peradilan pidana

ditentukan keberadaan saksi dan korban.dalam hal pengertian saksi sendiri

menurut pengertian umum adalah:

1. Orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa untuk mengetahui bila

mana perlu dapat memberikan keterangan juga membenarkan

peristiwa itu sunggu-sunggu terjadi.

2. Orang yang mengetahui sendiri suatu kejadian.

3. Orang yang memberikan keterang dimuka hakim untuk kepenting

pendakwa dan terdakwa

Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada

Pasal 1 Nomor 26 pengertian saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang

suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri
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Menurut Undang- undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban, saksi adalah orang yang dapat memberikan

keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan

pemeriksaan di persidangan pengadilan tentang suatu perkara pidana yang

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

Perbedaan dengan rumusan KUHAP adalah bahwa rumusan saksi

dalam Undang-Undang ini mulai dari tahap penyelidikan sudah dianggap

sebagai saksi sedangkan KUHAP mulai dari tahap penyidikan. Definisi

saksi yang demikian ini dapat dikatakan mencoba menjangkau pada saksi

pelapor yang sering terdapat dalam kasus-kasus korupsi dan kasus- kasus

narkoba psikotropika bahwa dalam hal ini saksi dalam memberikan

keterangannya hanya boleh mengenai, keadaan yang didengar, dilihat, atau

dialami oleh saksi itu sendiri, dan tiap-tiap persaksian  harus disertai

penyebutan hal- hal yang menyebabkan seorang saksi mengetahui hal

sesuatu. Bahwa suatu pendapat atau suatu persangkaan yang disusun secara

memikirkan dan menyimpulkan hal sesuatu tidak dianggap sebagai

keterangan saksi.

Keterangan saksi tidak termasuk keterangan yang diperoleh dari orang

lain atau testimonium deauditum, maksudnya agar hakim lebih cermat dan

memperhatikan keterangan yang diberikan saksi harus benar-benar

diberikan secara bebas, jujur dan objektif.

Asas dalam pemeriksaan saksi adalah asas unus testis nullus testis

artinya satu saksi bukan merupakan saksi yang diatur dalam Pasal 185 ayat
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(2) KUHAP tetapi asas tersebut  dapat disimpangi berdasarkan Pasal 185

ayat (3) KUHAP bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku apabila disertai

dengan satu alat bukti lain yang sah. Berdasarkan tafsir acontrario

keterangan seorang saksi cukup untuk membuktikan kesalahan apabila

disertai alat bukti lain.

Suatu hal yang sangat perlu dikemukakan dalam pembicaraan saksi

adalah yang berhubungan dengan keterangan saksi itu sendiri yaitu seberapa

jauh luas dan mutu saksi yang harus diperoleh atau digali oleh penyidik

dalam pemeriksaan Kemudian seberapa banyak saksi yang diperlukan

ditinjau dari daya guna kesaksian tersebut.

Oleh karena itu, para penyidik harus benar-benar selektip memilih

untuk memeriksa saksi-saksi yang berbobot sesuai dengan patokan landasan

hukum yang ditentukan, yang dianggap memenuhi syarat keterangan saksi

secara yustisial.

Selain diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014,

peraturan tentang perlindungan saksi, pelapor, dan korban tersebar di

berbagai peraturan perundang- undangan. Di bidang tindak pidana korupsi,

perlindungan terhadap saksi dan pelapor diatur pula dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi. Disamping itu Peraturan Pemerintah Nomor 57

Tahun 2003 tentang  Tata Cara Perlindungan Khusus Terhadap Pelapor  dan

Saksi, yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang
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Pencucian Uang. Peraturan ini ditindak lanjuti dengan Peraturan Kepala

Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2005, yang berlaku

sejak 30 Desember 2005.

Berdasarkan peraturan-peraturan perlindungan yang diberikan

kebanyakan  sebatas perlindungan terhadap ancaman fisik atau psikis. Baru

dalam UU Pencucian Uang dan dang-Undang 31/2014 diatur perlindungan

terhadap ancaman yuridis,  seperti ancaman gugatan perdata dan pidana

terhadap saksi atau pelapor

Perlu ditegaskan kembali bahwa perlindungan terhadap saksi harus

diberikan atas dua hal: perlindungan hukum dan perlindungan khusus

terhadap ancaman. Perlindungan hukum dapat berupa kekebalan yang

diberikan kepada pelapor dan saksi agar tidak dapat digugat atau dituntut

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 siapa pun untuk membocorkan nama pelapor atau

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.
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Selain Undang-undang dan Peraturan Pemerintah diatas, mengenai

perlindungan saksi juga diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun

2000 dan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang

Pelanggaran Hak Asasi Manusia. Tetapi pada kenyataannya selama dalam

Peradilan HAM Ad hoc perlindungan terhadap saksi dan korban sangat tidak

memadai bahkan hak- hak saksi dan korban yang telah secara tegas diatur

dalam Undang-undang ini tidak dapat diberikan.

Sebagai  kesimpulan dari rumusan para sarjana tentang  hukum,

hukum adalah himpunan dari semua peraturan-peraturan yang hidup bersifat

memaksa berisikan petunjuk baik merupakan perintah maupun larangan

berbuat sesuatu atau tidak berbuat dengan maksud mengatur tata tertib

dalam pergaulan/kehidupan masyarakat.

Fakta hukum yang terdapat di Polres Malang, tempat dimana

peneletian ini di lakukan terdapat beberapa permasalahan yang saya temuai.

Yaitu permasalahan dari pengalaman Penulis sendiri yang mengurus

kehilang kendaraan, dimana saya sendiri sebagai korban meminta untuk di

berikan pelindungan hukum, dikarenakan ada salah satu pihak yang saya

curigai mengancam keselamatan saya, namun dalam kenyataan yang saya

alami sendiri aparat hukum hanya memberi solusi tanpa adanya tindakan

untuk melindungi saya sebagai korban.

Dalam peneltian skripsi penulis, ingin mengetahui bagaimana

penerapan pelaksanaan Undang-undang No 31 Tahun 2014 tentang

pelindungan saksi dan korban.
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B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah pelaksanaan Pasal 5 ayat 1 UU No.31 tahun 2014

tentang perlindungan saksi dan korban di Polres Malang Kota?

2. Apa saja yang menjadi kendala pihak Polres Malang Kota untuk

melaksanakan Undang-Undang Nomor. 31 Tahun 2014 tentang

perlindungan saksi dan korban ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah diatasmaka tujuan dilakukannya

penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui mengetahui pelaksanaan Undang-undang Nomor

31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban di Polres

Malang Kota?

2. Untuk mengetahui kendala pihak Polres Malang kota dalam

melaksanakan Undang-Undang No. 31 Tahun 2014 tentang

perlindungan saksi dan korban.

D. MANFAAT PENULISAN

Dengan melakukan penelitian ini makamanfaat yang di peroleh adalah:

1. Praktis

a. Bagi penulis

Memperoleh pengetahuan tentang upaya perlindung

hukum bagi saksi dan korban.

b. Bagi Mahasiswa

Penulisan dan penelitian ini juga dimaksud untuk

menambah wawasan terelebih untuk mahasiswa serta
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memberikan pengetahuan di bidang ilmu hukum,secara kuhusus

mengenai kajian terhadap perlindungan saksi dan korban di rana

penyidikan.

2. Teoritis

Dalam bidang untuk ilmu pengetahuan yang diharapkan dapat

memberikan sumbangan dalam pengembangan bidang ilmu

hukum,secarah khusus mengenai kajian perlindunga hukum bagi saksi

dan korban

E. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian diharapkan berguna bagi masyarakat,khususnya anggota

kepolisian dalam melakukan perlindungan kepada saksi dan korban

harusnya sesuai dengan peraturan yang terdapat didalam KUHAP dan

Undang-Udang perlindungan hukum saksi dan korban.

Dalam penilisan hukum ini menggunakan metode penelitian yang

sesuai untuk memperoleh data-data atau bahan-bahan sehingga akan

mempermudahkan analisa dan pengambilan sebuah kesimpulan.

1. Metode pendekatan

Penulisan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis

yaitu untuk mengetahui bagamana hukum itu dilaksanakan termaksud

proses penegakkan hukum ( law enforcemen ) dalam hal Perlindungan

Saksi Dan Korban di Polers Malang Kota

2. Lokasi penelitian
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Dalam penulisan hukum ini,penulis memilih lokasih penelitian

untuk memperoleh data yang diperlukan dalam membantu penulisn

hukum yaitu : di Polres Malang Kota pemilihan lokasih tersebut

dikarenakan tidak sedikit kasus perlindungan saksi dan korban yang

terabaikan oleh aparat hukum dan menurut hasil observasi penuli di

Polers Kota Malang terdapat kasus-kasus yang membutuhkan

Perlindungan Saksi dan Korban-korban tindak pidana, dalam hal ini

penulis mengaharapkan pihak Polres Kota Malang tamemiliki data-

data empiris yang relevan dengang penulisan hukum ini

3. Jenis data

Dalam penelitian ini penulisan mengunakan dua jenis yaitu:

a. Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari

sebuah penelitian baik berupa wawancara langsung terhadap

narasumber serta berupa data lainnya yang diperoleh dari Polres

Malang Kota

b. Data sekunder

yaitu data yang diperoleh melalui kepustakaan yang

relevan, yaitu literature,dokumen,serta perundang-undangan

terkait dengan Penegakan Hukum tentang perlindungan Saksi

dan Korban

4. Teknik pengumpulan data



18

Dalam penulisan hukum ini penulisan mempergunakan teknik

pengumpulan data sabagai berikut :

a. Wawancara

Yaitu melakukan tanya jawab secara langsung kepada

pihak yang berwenang di polres malang kota Wawancara ini

dilakukan untuk memperoleh data informasi atau keterangan

terkait perlindungan saksi dan korban oleh pihak yang

berwenang di Polres Malang Kota

b. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dengan cara menggandakan

,menyalin, sejumblah dokumen atau arsip tertulis dari lokasih

penlitian yang berkaittan dengan permasalahan yang di teliti.

F. Sistematika penulisan

Teknik pengumpulan data dengan cara menggandakan ,menyalin,

sejumblah dokumen atau arsip tertulis dari lokasih penlitian yang berkaittan

dengan permasalahan yang di teliti

BAB I : PENDAHULUAN

Teknik pengumpulan data dengan cara menggandakan ,menyalin,

sejumblah dokumen atau arsip tertulis dari lokasih penlitian yang berkaittan

dengan permasalahan yang di teliti
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BAB II : TINJUAN PUSTAKA

Bab ini penulis menyajikan teori-teori maupun kaidah yang bersumber

dari peraturan perundang-undangan maupun literature yang akan digunakan

untuk mendukung analisa yang akan dilakukan pada peneltian yaitu tekait

dengang penegakan hukum bagi perlindungan saksi dan korban ( studi kasus

Polres Malang Kota)

BAB III : PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisikan penjelasan dan pemaparn data-data penelitian

yang dihadapkan dari teknik pengumpulan data dengan tujuan untuk

mendukung analisa penulisan terkait dengan tinjauan yuridis sosiologis

terkait perlindungan hukum terhadap saksi dan korban ditinjau dari Undang-

undang Nomor 31 tahun 2014

BAB IV : PENUTUP

Bab ini merupaka bab akhir dalam penelitian yang berisikan kesimpulan dan

saran kesimpulan ini berisikan jawaban atas permaslahan pembahasan dari

hasil penelitian dan saran merupakan hasil pemikiran baru pembahasan


