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BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjuan Mengenai Saksi dan Korban

1. Kajian Hukum tentang Saksi

Berdasarkan tujuan pokok hukum acara pidana maka tujuan dari

hukum acara pidana itu yaitu untuk mencari dan mendapatkan

kebenaran yang selengkap-lengkapnya dan masyarakat tidak boleh

menjadi hakim sendiri. Maka kita dapat memahami secara jelas bahwa

hukum acara pidana sangatlah penting mendapakan atau mencari

kebenaran guna mendapatkan keadilan.

Usaha untuk mencari titik terang terhadap dugaan telah

terjadinya suatu tindak pidana maka diperlukan bukti yang

mendukung bahwa memang telah tejadi tindak pidana tersebut.

Adapun bukti yang dimaksudkan disini adalah bukti yang

berhubungan langsung maupun tidak langsung terhadap tindak pidana

yang teradi. Untuk bukti yang bersifat langsung diantaranya adalah

dengan adanya korban yang jelas-jelas dirugikan baik kerugian

jasmani maupun kerugian rohani yang dideritanya, sedangkan adanya

saksi yang melihat, mengetahui atau mendengar sendiri telah

terjadinya tindak pidana.

Bukti tersebut diatas sangat membantu dalam usaha

menyelesaikan suatu tindak pidana yang terjadi di masyarakat. Salah

satu dari alat bukti yang dipelukan tersebut tidak dipenuhi, maka akan

terasa sulit bagi para penegak hukum untuk menyelesaikan kasus
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tindak pidana yang terjadi. Apabila suatu tindak pidana yang terjadi

tidak dapat diselesaikan dalam kehidupan masyarakat berarti apa yang

menjadi tujuan dari adanya hukum tidak pernah tercapainya yakni

menciptakan rasa keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat

dan lebih khusus lagi tujuan dari hukum acara pidana pun tidak akan

tercapai suatu kebenaran materil atau kebenaran sejati (yang sebenar-

benarnya) yang pada akhirnya akan tercapai keadilan yang dirasakan

oleh semua pihak. Didalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang–Undang

Hukum Pidana :

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan
guna penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang suatu
perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia
alami sendiri.

Berdasarkan pengertian yang disebutkan oleh Pasal 1 butir 26

KUHP diatas diambil beberapa kesimpulan yang merupakan syarat

dari saksi diantaranya:

1. Orang yang melihat atau menyaksikan dengan mata kepala

sendiri suatu tindak pidana.

2. Orang yang mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana

3. Orang yang mengalami sendiri dan atau orang yang langsung

menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

Pengertian diatas maka kita mendapatkan suatu kejelasan bahwa

saksi didalam memberikan kesaksiannya di muka persidangan dapat

secara langsung memberikan kesaksiannya pada saat persidangan.

Pembuktian tentang benar tidaknya seorang terdakwa melakukan
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perbuatan yang didakwakan, merupakan bagian yang terpenting dari

acara pidana. Sebagaimana diketahui bahwa suatu keberhasilan dari

suatu proses peradilan pidana sangat bergantung dari pada alat bukti

yang berhasil dimunculkan dalam suatu proses persidangan terutama

alat bukti yang berkenaan dengan saksi.

Saksi merupakan alat bukti atau unsur yang paling penting dari

sebuah proses pembuktian dalam proses persidangan suatu perkara.

Saksi merupakan kunci utama dalam membuktikan kebenaran dalam

suatu proses persidangan karena dapat dikatakan bahwa keterangan

dari saksi merupakan alat bukti yang utama dari suatu perkara pidana

sebab tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian dari

keterangan saksi. Hampir semua sumber pembuktian perkara pidana

selalu bersumber dari keterangan saksi walaupun selain dari

keterangan saksi masih ada alat bukti yang lain namun, pembuktian

dengan menggunakan keterangan saksi masih sangat diperlukan.

Hal ini dapat dilihat pada Pasal 184–185 KUHAP yang

menerapkan keterangan saksi pada urutan pertama dan juga

dikarenakan keterangan saksi merupakan alat bukti yang pertama

kalinya diperiksa dalam tahap pembuktian didalam persidangan. Saksi

dalam hukum pidana terdapat semenjak mulainya suatu tindak pidana

dimana tindak pidana ini mengakibatkan masyarakat merasa tidak

aman dan tidak tertib serta merasa terganggu ketentramannya.

Masyarakat menghendaki agar si pelaku dari suatu tindak pidana itu
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dihukum menurut hukum yang sedang berlaku. Saksi diperlukan guna

mencari suatu titik terang atas telah terjadinya suatu tindak pidana.

Keterangan saksi sebagai alat bukti yang salah harus dibedakan

apakah termasuk keterangan saksi sebagaimana tercantum pada Pasal

184 ayat (1) KUHAP atau sebagai “petunjuk” sebagaimana dimaksud

Pasal 184 ayat (1)d KUHAP. Pengertian saksi dalam Undang -

Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan

Korban ini menggunakan konsep tentang pengertian saksi seperti yang

diatur oleh KUHAP yang membedakan adalah jika dalam KUHAP

seseorang disebut sebagai saksi adalah pada tahap penyidikan

sedangkan pada Undang – Undang Nomor 31 tahun 2014 ini

seseorang disebut sebagai saksi semenjak tahap penyelidikan dimulai.

a. Pasal 1 butir 26 dan 27 KUHAP diatur mengenai pengertian
Saksi serta Keterangan Saksi. Pasal 1 butir 26 KUHAP
menyatakan: ‘’Saksi adalah orang yang dapat memberikan
keterangan guna penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang
suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri
dan alami sendiri.”

b. Pasal 1 butir 27 KUHAP menyatakan: ‘’Keterangan Saksi
adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa
keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia
dengar sendiri dan alami sendiri dengan menyebut alasan dari
pengetahuannya itu.4”

Berdasarkan kajian teoretik dan praktik dapat disimpulkan

bahwa menjadi seorang saksi merupakan kewajiban hukum bagi setiap

orang. Apabila orang itu memang benar-benar mengetahui atas telah

terjadinya suatu tindak pidana. Seseorang dipanggil menjadi saksi,

tetapi menolak/tidak mau hadir di depan persidangan, saksi tersebut

4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, diakses pada tanggal 12 Februari 2018
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dapat diperintahkan supaya menghadap ke persidangan, hal ini sesuai

dengan Pasal 159 ayat (2) KUHAP menyatakan:

Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil
dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan
untuk manyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka
hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut
dihadapkan kepersidangan.5

2. Kajian Hukum tentang Korban

Dalam Pengaturan hukum di Indonesia, korban selalu menjadi

pihak yang paling dirugikan, selain korban telah menderita kerugian

akibat kejahatan yang menimpa dirinya, baik secara materiil, fisik,

maupun psikologis, korban juga harus menanggung derita berganda

karena tanpa disadari sering diperlakukan hanya sebagai sarana demi

terwujudnya sebuah kepastian hukum, misalnya harus kembali

mengemukakan, dan mengingat bahkan mengulangi (merekontruksi)

kejahatan yang pernah menimpanya pada saat sedang menjalani

proses pemeriksaan, baik ditingkat penyidikan maupun setelah

kasusnya diperiksa di pengadilan.

Keberpihakan hukum terhadap korban yang terkesan timpang

jika dibandingkan dengan tersangka (terdakwa), terlihat dari adanya

beberapa peraturan perundang-undangan yang lebih banyak

memberikan hak istimewa kepada tesangka (terdakwa) dibandingkan

kepada korban. Sebagai contoh, yang dikemukankan oleh Didik

M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, pada kasus Teungku Bantaqiah

di Aceh yang menjadi korban kekerasan dari oknum aparat keamanan

pada saat pemberlakuan Daerah operasi Militer (DOM) beberapa

5 Ana  Fitriani, Pengertian Ruang Lingkup Saksidan Korban,
https://karyamusisiamatiran.blogspor.co.id, diakses tanggal 12 Februari 2018
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waktu yang lalu keluarga Teungku Bantaqiah meminta kepada

pengadilan koneksitas untuk tidak melanjutkan persidangan karena

saksi (korban) sering menerima ancaman terror, setiap akan

memberikan keterangan di pengadilan. Bahkan pernah terjadi

seseorang yang tidak dikenal melemparkan granat kehalaman

rumahnya yang mencederai 17 orang, pada hari ketiga persidangan.

Akibat munculnya berbagai ancaman (teror) yang ditujukan kepada

keluarga Bantaqiah, tidak berlebihan apabila muncul keinginan untuk

menghentikan proses persidangan.6

Dari hal tersebut diatas korban tindak pidana kejahatan tidak

dapat dilepaskan dari permasalahan yang menyangkut hak-hak asasi

manusia.. Hal ini tercermin dari konsepsi korban tindak pidana

kejahatan, korban tindak pidana kejahatan adalah mereka yang

menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain

yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain

yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi manusia.

Selanjutnya Muladi mengatakan korban (victims) adalah orang-

orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita

kerugian termasuk kerugian fisik atau mental, emosional, ekonomi

atau gangguan subtansial terhadap hak-haknya yang fundamental,

melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di

masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.

3. Pengertian korban menurut Undang-undang

6 Didik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan,
antara norma dan realita, (Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada; 2007),
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Selanjutnya secara yuridis pengertian korban termaktub dalam

Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perlindungan saksi

dan korban, yang dinyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang

mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang

diakibatkan oleh suatu tindak pidana”.

Ternyata pengertian korban disesuaikan dengan masalah yang

diatur dalam beberapa perundang-undangan tersebut. Jadi tidak ada

satu pengertian yang baku, namun hakikatnya adalah sama, yaitu

sebagai korban tindak pidana. Tentunya tergantung sebagai korban

tindak pidana, misalnya kekerasan dalam rumah tangga, pelanggaran

HAM yang berat dan sebagainya. Untuk pengertian umum dari korban

seperti tertuang dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014.

Menurut Peraturan Pemerintah nomor 2 Tahun 2002 tentang tata

cara perlindungan terhadap korban dan saksi-saksi dalam pelanggaran

HAM yang berat, korban adalah: “Orang perseorangan atau kelompok

orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran Hak

Asasi Manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan

mental dari ancaman, gangguan, terror, dan kekerasan pihak mana

pun”. 7

Sedangkan yang disebut korban menurut Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam

Rumah Tangga adalah: “Orang yang mengalami kekerasan dan/atau

ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga”.

7 Alifaa Hanaa Syaranii, Definisi dan Pengertian Korban - Definisi dan Pengertian Menurut
Ahli, http://www.definisi-pengertian.com, diakses tanggal 14 Februari 2018
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Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004

tentang komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi, yang dimaksud dengan

korban adalah: “Orang perseorangan atau kelompok orang  yang

mengalami penderitaan, baik fisik, mental maupun emosional,

kerugian ekonomi atau mengalami pengabaian, pengurangan atau

perampasan hak-hak dasarnya sebagai akibat pelanggaran hak asasi

manusia yang berat  termasuk korban atau ahli warisnya”.

Secara etiologis korban adalah merupakan orang yang

mengalami kerugian baik kerugian fisik, mental maupun kerugian

finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana (sebagai

akibat) atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak

pidana (sebagai sebab). Korban diartikan sebagai seseorang yang telah

menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya

secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai

target/sasaran tindak pidana. Konsepsi korban Tindak Pidana

terumuskan juga dalam Declaration of Basic Principles of Justice for

Victims of Crime and Abuse of Power, yaitu Korban tindak pidana

(Victim of Crime) meliputi :

Korban Langsung (Direct Victims) Yaitu korban yang langsung

mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana

dengan karakteristik sebagai berikut:

1. Korban adalah orang baik secara individu atau secara kolektif.
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2. Menderita kerugian meliputi : luka fisik, luka mental,

penderitaan emosional, kehilangan pendapatan dan penindasan

hak-hak dasar manusia.

3. Disebabkan adanya perbuatan atau kelalaian yang terumuskan

dalam hukum pidana.

4. Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan.8

4. Syarat  Keterangan Saksi dan Syarat Menjadi Saksi

a) Syarat keterangan saksi

Keterangan saksi supaya dapat dipakai sebagai alat bukti

yang sah harus memenuhi dua syarat, yaitu :

a. Syarat formil Bahwa keterangan saksi hanya dapat

dianggap sah, apabila diberikan dibawah sumpah.

Keterangan saksi yang tidak dibawah sumpah hanya boleh

dipergunakan sebagai penambah penyaksian yang sah.

b. Syarat meteriel Bahwa keterangan seorang saksi saja tidak

dapat dianggap  sah sebagai alat pembuktian ( unus testis

nullus testis). Akan tetapi keterangan seorang saksi adalah

cukup  untuk alat pembuktian salah satu unsur kejahatan

yang dituduhkan.

Pengaturan lebih lanjut dari keterangan saksi sebagai

pembuktian dapat dilihat seperti apa yang tercantum dalam

Pasal 185  KUHAP, sebagai berikut :

8 Ar-Raniry Definisi Saksi dan Korban - SUDUT
HUKUmhttps://www.suduthukum.com/2016/09/definisi-saksi-dan-korban.html. 23 januari 2018
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a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi

nyatakan disidang pengadilan

b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk

membuktikan bahwa terdakwa bersalah terhadap

perbuatan yang didakwakan kepadanya

c. Keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak

berlaku  apabila disertai dengan suatu alat bukti yang sah

lainnya

d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri

tentang suatu kejadian atau keadaan dapat dipergunakan

sebagai alat bukti yang sah apa¬bila keterangan saksi itu

ada hubungannya satu dengan yang lain sedemikian rupa,

sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau

keadaan tertentu

e. Baik pendapat maupun rekaan yang diperoleh dari hasil

pikiran saja, bukan merupakan keterangan saksi;

f. Dalam menilai kebenaran keterangan saksi,  hakim harus

dengan sungguh-sungguh memperhatikan:

1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan

yang lain.

2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat

bukti yang lain.

3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk

memberikan ket¬erangan yang tertentu.
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4) Cara hidup dan kesusilaan saksi atau segala sesuatu

yang umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya

keterangan itu dipercaya.

g. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun

sesuai satu dengan yang lain, tidak merupakan alat bukti,

namun apabila keterangan itu sesuai dengan keterangan

saksi yang disumpah dapat dipergunakan seagai tambahan

alat bukti yang sah lainnya.

Dalam memeriksa saksi, Hakim, Penuntut Umum,

Penasehat Hukum atau Terdakwa tidak boleh mengajukan

pertanyaan yang menjerat atau yang bersifat yang mengarahkan

saksi untuk memberikan jawaban tertentu. Pada prinsipnya saksi

harus memberikan keterangan secara bebas di muka

Hakim.(Pasal 166 KUHAP).

Penjelasan dari pasal tersebut menyatakan, bahwa jika

dalam salah satu pertanyaan disebutkan suatu tindak pidana

yang diakui telah dilakukan oleh terdakwa atau tidak dinyatakan

oleh saksi, tetapi dianggap seolah-olah diakui dan dinyatakan,

maka pernyataan yang sedemikian itu dianggap sebagai

pertanyaan yang bersifat menjerat. Ini sesuai dengan prinsip,

bahwa keterangan terdakwa atau saksi harus diberikan secara

bebas di semua tingkat pemeriksaan. Dalam pemeriksaan

penyidik atau penuntut umum tidak boleh mengadakan tekanan
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yang bagaimanapun caranya, lebih-lebih di dalam pemeriksaan

di sidang pengadilan.

Tekanan itu misalnya ancaman dan sebagainya yang

menyebabkan terdakwa atau saksi menerangkan hal yang

berlainan daripada hal yang dapat dianggap sebagai per nyataan

pikirannya yang bebas. Menjadi saksi dalam perkara pidana

adalah menjadi kewajiban dari setiap orang. Oleh karena itu

orang yang menolak member ikan keterangannya sebagai saksi

dalam suatu perkara pidana dapat dihadapkan dipersidang

pengadilan. Pasal 159 (2) KUHAP menyatakan, bahwa dalam

hal saksi tidak hadir,  meskipun telah dipanggil dengan sah dan

Hakim Ketua Sidang mempunyai cukup alasan untuk

menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka Hakim

Ketua Sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut

dihadapkan ke persidangan.

b) Syarat Menjadi Saksi

Pada umumnya semua orang dapat menjadi saksi.

Pengecualian  menjadi saksi tercantum dalam Pasal 168

KUHAP berikut:

1) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas

atau kebawah sampai derajat ketiga dari terdakwa atau

yang bersama- sama sebagai terdakwa;

2) Saudara dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai

terdakwa, saudara ibu atau saudara bapak, juga mereka
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yang mempunyai hubungan perkawinan, dan anak-anak

saudara terdakwa sampai derajat ketiga;

3) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau

yang sama-sama sebagai terdakwa.

Dalam penjelasan Pasal 168 KUHAP dikatakan “cukup

jelas”, padahal masih banyak masalah yang  timbul berhubungan

dengan ketentuan tersebut. Misalnya apa yang dimaksud dengan

derajat ketiga? Apa yang dimaksud dengan “atau bersama-sama

menjadi terdakwa”? apakah suami atau istri yang bersama-sama

menjadi terdakwa, ataukah “orang lain” yang bersama-sama

menjadi terdakwa?

Disamping karena hubungan kekeluargaan (sedarah atau

semenda) ditentukan oleh Pasal 170 KUHAP bahwa mereka

yang memiliki pekerjaan, harkat, martabat atau jabatannya

diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari

kewajiban memberikan keterangan sebagai saksi. Menurut

penjelasan pasal tersebut, pekerjaan atau jabatan yang

menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dijelaskan bahwa jika tidak ada ketentuan

peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jabatan

atau pekerjaan yang dimaksud, maka seperti ditentukan oleh

ayat ini , hakim yang menentukan sah atau tidaknya alasan yang
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dikemukakan untuk mendapatkan kebebasan tersebut. Orang

yang harus menyimpan rahasia jabatan misalnya dokter yang

harus merahasiakan penyakit yang diderita pasiennya.

Sedangkan yang dimaksud karena marbatnya dapat

mengundurkan diri adalah pastor agama Katolik Roma. Ini

berhubungan dengan kerahasiaan orang-orang yang melakukan

pengakuan dosa kepada pastor tersebut.

Karena Pasal 170 KUHAP yang mengatur tentang hal

tersebut diatas mengatakan“ dapat minta dibebaskan dari

kewajiban untuk memberikan keterangan sebagai saksi.” maka

berarti jika mereka bersedia menjadi saksi, dapat diperiksa oleh

hakim. Oleh karena itulah maka kekecualian menjadi saksi

karena harus menyimpan rahasia jabatan atau karena

martabatnya merupakan kekecualian relatif.

Dalam Pasal 171 KUHAP ditambahkan kekecualian untuk

memberikan keterangan dibawah sumpah ialah:

a. anak yang umur nya belum cukup lima belas tahun dan

belum pernah kawin;

b. orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun ingatannya

baik kembali. Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan

bahwa anak yang belum berumur lima belas tahun

demikian juga orang yang sakit ing atan, sakit jiwa, sakit

gila meskipun kadang-kadang saja yang dalam ilmu
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pengakit jiwa disebut psychopaat, mereka ini tidak dapat

dipertanggung jawabk an secara sempurna dalam hukum

pidana maka mereka tidak dapat diambil sumpah atau janji

dalam member ikan keterang an, karena itu keterangan

mereka hanya d ipakai sebagai petunjuk saja.

Dalam hal kewajiban saksi mengucapkan sumpah atau

janji KUHAP masih mengikuti peraturan yang  lama ( HIR),

dimana ditentukan bahwa pengucapan sumpah merupakan

syarat mutlak dalam suatu kesaksian sebagai alat bukti. Dalam

Pasal 160 ayat (3) KUHAP dikatakan bahwa sebelum memberi

keterangan saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut

cara agamanya masing-masing, bahwa ia akan memberikan

keterangan yang sebenarnya dan tidak lain daripada yang

sebenarnya.

Pengucapan sumpah itu merupakan syarat mutlak,  dapat

dibaca dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) KUHAP sebagai

berikut: “ dalam hal saksi atau ahli tanpa alasan yang sah

menolak untuk bersumpah atau berjanji sebagaimana yang

dimaksud dalam pasal 160 ayat (3) dan ayat (4), maka

pemeriksaan terhadapnya tetap dilakukan, sedang ia dengan

surat penetapan hakim ketua sidang dapat dikenakan sandera di

tempat rumah tahanan negara paling lama empat belas hari”

(ayat (1). “ dalam hal tenggang waktu penyanderaan tersebut

telah lampau dan saksi atau ahli tersebut tetap tidak mau



35

disumpah atau mengucapkan janji maka keterangan yang telah

diberikan merupakan keterangan yang dapat menguatkan

keyakinan hakim”  ayat (2).

B. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara

sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan

mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan

hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana diatur dalam

Undang-Undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak-hak Asasi Manusia.

Beberapa ahli hukum banyak juga yang mengeluarkan pendapat mengenai

definisi dari perlindungan hukum itu sendiri, diantaranya:

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah

memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan

orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat

agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh

hukum.

2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan

Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta

pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek

hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.

3. Menurut Philipus M. Hadjon Perlindungan Hukum adalah Sebagai

kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal

dari hal lainnya. Berkaitan dengan konsumen, berarti hukum
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memberikan perlindungan terhadap hak-hak pelanggan dari sesuatu

yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak-hak tersebut.

4. Menurut Muktie, A.Fadjar Perlindungan Hukum adalah penyempitan

arti dari perlindungan, dalam hal ini hanya perlindungan oleh hukum

saja.Perlindungan yang diberikan oleh hukum, terkait pula dengan

adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia

sebagai subyek hukum dalam interaksinya dengan sesama manusia

serta lingkungannya.Sebagai subyek hukum manusia memiliki hak

dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum.9

Pada prinsipnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap

kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan

pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga

masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan

pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai

makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang

menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan

bersama.

Teori Perlindungan Hukum menjadi menarik untuk diangkat dan

dikritisi karena, Pertama: Saya sebagai penulis tidak memungkiri bahwa

teori Perlindungan Hukum ini menjadi penting untuk penulisan tesis saya

nantinya. Dengan memahami teori ini diharapkan menjadi pisau analisis

untuk penyusunan tesis saya nantinya. Kedua:Perlindungan Hukum menurut

9 Glosarium, Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli,http://tesishukum.com,
diakses tanggal 20 Maret 2018
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saya menjadi sangat penting karena Perlindungan Hukummerupakan unsur

yang harus ada dalam suatu negara. Setiap pembentukan negara pasti di

dalamnya ada hukum untuk mengatur warga negaranya.

Dalam suatu negara, pasti terjadi hubungan antara negara dengan

warga negaranya. Hubungan inilah yang melahirkan hak dan kewajiban.

Perlindungan Hukum akan menjadi hak bagi warga negara. Di sisi lain

perlindungan hukum menjadi kewajiban bagi negara. Negara wajib

memberikan perlindungan hukum bagi warga negaranya. Apalagi jika kita

mebicarakan negara hukum seperti Indonesia – tanah air tercinta ini - .

Indonesia mengukuhkan dirinya sebagai negara hukum yang tercantum di

dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi : Indonesia

adalah negara hukum. Ini berarti bahwa Indonesia adalah negara yang

berdasarkan atas hukum.

Dengan sendirinya perlindungan hukum menjadi unsur esensial serta

menjadi konsekuensi dalam negara hukum. Negara wajib menjamin hak-hak

hukum warga negaranya. Perlindungan hukum merupakan pengakuan

terhadap harkat dan martabat warga negaranya sebagai manusia. Karena itu

mempelajari Teori Perlindungan Hukum ini menjadi sangat penting.

C. Keberadaan Dan Peranan Lembaga Perlindungi Saksi Dan Korban

(LPSK) Sesuai Dengan Perundang-Undangan Di Indonesia

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk

berdasarkan UU No 13 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Lahirnya Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban yang memakan
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waktu cukup panjang ini ditujukan untuk memperjuangkan diakomodasinya

hak-hak saksi dan korban dalam proses peradilan pidana. Berbeda dengan

beberapa negara lain, inisiatif untuk membentuk Undang-Undang

perlindungan bagi saksi dan korban bukan datang dari aparat hukum, polisi,

jaksa, atau pun pengadilan yang selalu berinteraksi dengan saksi dan korban

tindak pidana, melainkan justru datang dari kelompok masyarakat yang

memiliki pandangan bahwa saksi dan korban sudah saatnya diberikan

perlindungan dalam sistem peradilan pidana.

Di dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa

LPSK adalah lembaga yang mandiri namun bertanggung jawab kepada

Presiden. Disebutkan pula bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

adalah lembaga yang bertugas dan berwenang untuk memberikan

perlindungan dan hak-hak lain kepada Saksi dan/atau Korban sebagaimana

diatur dalam Undang-Undang. Ruang lingkup perlindungan ini adalah pada

semua tahap proses peradilan pidana. Tujuan Undang-undang ini adalah

untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban dalam

memberikan keterangan dalam proses peradilan pidana.

Lembaga perlindungan saksi dan korban harus membangun posisi

kelembagaannya yang berada diantara dua kepentingan yakni kepentingan

pertama yang dimandatkan oleh undang-undang perlindungan saksi dan

korban sebagai lembaga yang bersifat mandiri, kepentingan kedua yakni

uantuk menjelaskan program juga harus didukung oleh instansi terkait yang

dalam prakteknya akan meninbulkan kewenangan.
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Undang-undang Nomor 13 Tahun 2014 dalam ketentuan umumnya

telah menyatakan bahwa LPSK adalah lembaga yang bertugas dan

berwenang untuk memberikan perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi

dan atau korban sebagaimana diatur dalam Undang - Undang. Adapun tugas

dan wewenang dari LPSK menurut Undang - Undang Nomor 13 Tahun

2014  yaitu:

1. Menerima permohonan saksi dan atau korban untuk perlindungan
(Pasal 29).

2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan saksi dan atau
korban (Pasal 29).

3. Memberikan perlindungan kepada saksi dan atau korban (Pasal 1).
4. Menghentikan program perlindungan saksi dan atau korban (Pasal

32).
5. Mengajukan kepengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa

hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran HAM yang berat dan
hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab
pelaku tindak pidana (Pasal 7).

6. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang
mewakili korban atau bantuan ( Pasal 33 ).

7. Menentukan kelayakan, jangka waktu, besaran biaya yang di
perlukan, diberikannya bantuan kepada saksi dan atau korban (Pasal
34).

8. Bekerjasama dengan instansi terkai yang berwenan dalam
melasanakan pemberian perlindungan dan bantua (Pasal 39).10

Untuk kepentingan LPSK yang lebih luas maka di beri kewenangan untuk:

a. Menggunakan fasilitas atau perlengkapan-perlengkapan milik atau

yang ada dibawah penguasaan depan hukum,orang institusi atau

organisasi tersebut.

b. Mendapatkan dokumen-dokumen atau informasi lainnya yang

dibutuhkan dalam rangka perlindungan seorang yang dilindungi.

10 Undang - Undang No 13 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diakses
tanggal 20 Maret 2018
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c. Menetapkan langkah-langkah dan cara-cara bagaimana ketentuan

undang-undang perlindungan saksi dan korban meski di jelaskan oleh

kantor-kantor cabangnya jika ada tempat-tempat yang akan

difungsikan sebagai tempat-tempat aman.

d. LPSK harus juga mengawasi para staf LPSK di lembaga perlindungan

saksi dan boleh menjalankan kewenangan dan harus melaksanakan

fungsi atau mengerjakan tugas-tugas yang diberikan, ditugaskan atau

dibebankan kepadanya oleh atau berdasarkan undang-undang.

e. Secara tertulis mendelegasikan kewenangan fungsi dan tugas-tugas

yang diberikan, ditugaskan atau dibebankan kepadanya, kepada

anggota lain di LPSK, anggota LPSK dan harus menjalankan

kewenangan, melaksanakan fungsi dan tugas-tugasnya dibawah

pengawasan dan petunjuk dari ketua LPSK.

f. Ketua LPSK dapat sewaktu-waktu mencabut pendelegasian secara

tertulis,dan pendelegasian kewenangan tidak menghalangi ketua

menjalakan fungsi dan tugas-tugas itu sendiri.

g. Semua departemen dilingkungan pemerintah harus memberikan

bantuan yang sekiranya diperlukan dalam rangka menjalankan,m

elaksanakan atau mengajarkan kewenangan yang diberikan atau di

bebankan kepada ketua menurut undang-undang perlindungan saksi

dan korban.

h. Kewenangan lainnya yang dibutuhkan oleh lembaga ini dalam

kaitannya dengan lembaga penegak hukum lainnya adalah hak

memberikan rekomendasi tentang kondisi saksi maupun korban
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termaksud ketika saksi akan memberikan keterangan dalam

persidangan-persidangan pidana.

i. Memiliki hak untuk tidak memberikan informasi tetang data-data

tertentu yang masuk dalam program perlindungan saksi.

LPSK seharusnya diberi kewenangan yang besar dalam kordinasi

bahkan jika mungkin diberikan hak agar dibantu oleh aparat penegak hukum

yang melakukan tindakan pengamanan dan proteksi keamanan. Lembaga ini

juga seharusnya memiliki kewenangan untuk melakukan pengawasan atas

pelaksanaan perlindugan ketika saksi memberikan keterangan baik ditingkat

penyelidikan, penuntutan maupun proses pemeriksaan di pengadilan. Oleh

karena itu secara umum pengaturan mengenai posisi LPSK dan

infrastukturnya masih kurang memadai.

Adapun beberapa argumentasi dan justifikasi korban kejahattan

memerlukan perlindungan. Mardjono reksodiputro menyebutkan ada

beberapa alasan ditinjau dari pedekatan kriminologi yakni :

a. System peradilan pidana dianggap terlalu banyak memberi perhatian

kepada permasalahan dan peranan pelaku kejahattan (offender centered)

b. Terdapat potensi informasih dari korban kejahattan untuk memperjelas

dan melengkapi penafsiran atas statistik criminal (terutama statistic

berasal dari kepolisian) ini dilakukan melalui survei korban kejahattan

(vivtim surveys)

c. Makin disadari bahwa disamping korban kejahattan konvensiaonal

kejahatan jalanan (street crime) tidak kurang pentingnya untuk

memberikan perhatian kepada korban kejahatan nonkonvesional antara
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lain kejahattan korporasi dan kejahattan kera putih maupun korban-

korban dari penyalagunaan kekuasaan (abuse of economic power and/

or public power)

Selanjutnya menurut mulyadi bahwah korban kejahattan perlu

diberikan perlindungan karena ada beberapa argumentasi yakni argument

kontrak social dan argument solidaritas social. Argument kontrak social

menyatakan bahwa neraga boleh dikatan memonopoli seluruh reaksi social

terhadap kejattan yang melarang tindakan-tindakan yang bersifat

pribadi.oleh karena itu bila terjadi kejahatan dan membawah korban, negara

harus bertanggung jawab untuk memehartikan kebutuhan para korban

tersebut.argumen solidaritas social menyatakan bahwa neraga harus

menjaga warga negaranya dalam memenuhi kebutuhannya atau apabilah

warga neraganya mengalami kesulittan,melalui kerja sama dalam

bermasyarakat berdasarkan atau mengunakan sarana-sarana yang disediakan

oleh negara.

Hal ini dapat dilakukan baik melalui peningkatan pelayanan maupun

melalui pengaturan hak. Namun dalam pratiknya ternyata korban sebagai

pihak yang dirugikan ternyata relative kurang diperhatikan dan tidaklah

mengherankan jika perhatian korban kejahatan semkin jauh dari peradilan

pidana.11

11 Undang – Undang No 13 Tahun 2014, Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, diakses
tanggal 02 April 2018


