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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Perlindungan saksi dan korban kejahatan dalam sistem hukum nasional 

nampaknya belum memperoleh perhatian serius. Hal ini terlihat dari masih 

sedikitnya hak-hak saksi dan korban kejahatan memperoleh pengaturan dalam 

perundang-undangan nasional. Adanya ketidak seimbangan antara perlindungan 

korban kejahatan dengan pelaku kejahatan pada dasarnya merupakan salah satu 

pengingkaran dari asas setiap warga negara bersamaan kedudukannya dalam 

hukum dan pemerintahan, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang Dasar 

1945, sebagai landasan konstitusional.
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Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah 

keterangan saksi yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya 

suatu tindak pidana (korban yang menjadi saksi). Keberadaan saksi dan korban 

sangat penting sering kali aparat penegak hukum mengalami kesulitan dalam 

mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang disebabkan tidak 

dapat menghadirkan saksi. Ketidak hadiran saksi dan korban memenuhi panggilan 

atau permintaan aparat penegak hukum ini sering kali disebabkan adanya 

ancaman, baik fisik maupun psikkis dari pihak tertentu yang ditujukan kepada 

saksi dan korban.
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Sumber-sumber yang digunakan hakim dalam mengambil keputusan disebut 

sebagai “alat bukti”. Setiap alat bukti berbeda-beda kekuatan satu dengan yang 

lain, yang secara langsung dapat mempengaruhi keputusan yang dihasilkan jika 

kekuatan alat bukti dapat diakui, maka seseorang hakim untuk memutuskan 

perkara butuh waktu yang sangat lama, sehingga hakim merasa yakin dengan 

keputusannya. 

Keberadaan saksi dan korban sebagai bagian alat bukti yang wajib. Dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diterangkan bahwa alat bukti yang 

sah dimata hukum ada 5 yaitu : keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, 

keterangan terdakwa.
3
 

Perlindungan saksi dan korban merupakan salah satu subsistem dan sistem 

hukum pidana. Sebagai suatu sistem maka perlu dijelaskan tentang batasan 

pengertian sistem dari para sarjana atau pakar.  Berdasarkan pandangan ini, maka 

dimungkinkan kita bersikap dan bertindak tepat dalam menghadapi manusia yang 

ikut serta dalam terjadinya atau lahirnya sipembuat korban tindak pidana dan si 

korban dan menentukan tanggung jawab masing-masing. Penderitaan sikorban 

adalah hasil interaksi antara sipembuat korban dan sikorban itu sendiri, saksi (bila 

ada), badan-badan penegak hukum dan anggota masyakat lain. 

Kedudukan saksi dan korban dalam sistem peradilan pidana saat ini belum 

ditempatkan secara adil bahkan cenderung terlupakan. Kondisi ini berimplikasi 

pada dua hal yang fundamental, yaitu tidak adanya perlindungan hukum bagi 
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saksi dan korban dan tidak adanya putusan hakim yang memenuhi rasa keadilan 

bagi korban, pelaku maupun masyarakat luas.
4
 

Keberadaan ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai 

saksi dan korban tindak pidana, tetapi yang menjadi persoalan adalah dalam 

Undang Undang Nomor.13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban   

yang memberikan tugas dan kewenangan mengenai perlindungan hak-hak saksi 

dan korban adalah kepala Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), 

padahal yang melakukan penyidikan dan pemeriksaan di depan sidang pengadilan 

bukan lembaga perlindungan saksi, di mana lembaga perlindungan saksi ini 

berada di luar lembaga penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, dan 

pengadilan. 

Sehingga dalam memberikan perlindungan hak-hak dan kepentingan saksi 

dan korban akan mengalami kendala dan hambatan. Selama ini dalam proses 

peradilan pidana keberadaan saksi dan korban hanya diposisikan sebagai pihak 

yang dapat memberikan keterangan,di mana keterangannya dapat dijadikan alat 

bukti dalam mengungkap sebuah tindak pidana, sehingga dalam hal ini yang 

menjadi dasar bagi aparat penegak hukum yang menempatkan saksi dan korban 

hanya sebagai pelengkap dalam mengungkap suatu tindak pidana dan memiliki 

hak-hak yang tidak banyak diatur dalam KUHAP, padahal untuk menjadi seorang 

saksi dalam sebuah tindak pidana, tentunya keterangan yang disampaikan tersebut 

dapat memberatkan atau meringankan seorang terdakwa, yang tentunya bagi 

terdakwa apabila keterangan seorang saksi dan korban tersebut  memberatkan 
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tersangka atau terdakwa, maka ada kecenderungan terdakwa menjadikan saksi dan 

korban tersebut sebagai musuh yang telah memberatkannya dalam proses 

penanganan perkara, hal ini tentunya dapat mengancam keberadaan saksi dan 

korban. Berdasarkan hal tersebut,maka tentunya seorang saksi dan korban perlu 

mendapatkan perlakuan dan hak-hak khusus, karena mengingat keterangan yang 

disampaikan dapat mengancam keselamatan dirinya sebagai seorang saksi.
5
. 

 Jika saksi tidak mendapat perlindungan, maka demi keamanan dirinya dan 

keluarganya, saksi mempunyai kecenderungan untuk mengubah kesaksiannya, 

bahkan sangat mungkin saksi tidak mau tampil/maju menjadi saksi. Oleh karena 

itu, adalah menjadi kebutuhan bahwa sidang yang adil memerlukan perlindungan 

dan dukungan yang baik bagi saksi dan korban. 

Di beberapa peraturan perundang-undangan secara legal terdapat undang-

undang yang mengatur tentang perlindungan saksi dan korban, di mana 

diberlakukan kriminalisasi terhadap para saksi-saksi yang melaporkan suatu 

peristiwa pidana tertentu, misalnya undang-undang tentang narkotika dan undang-

undang tentang tindak pidana korupsi. Di mana para penegak hukum baik 

penyidik, penuntut umum, hakim, yang secara sengaja menyebutkan nama pelapor 

tindak pidana tertentu tersebut dapat dikenakan sanksi pidana. 

Perlindungan saksi dan korban merupakan komitmen dari lembaga negara 

yang bernama Lembaga Perlindungan  Saksi dan Korban (LPSK), yang bertujuan 

untuk melindungi warga negara indonesia dari tekanan fisik dan psikis dari para 

pelaku kejahatan maupun para penyalah guna kekuasaan negara. 
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 Agama merupakan wadah atau pedoman yang tinggi misalnya dalam 

usaha memerangi kejahatan. Agama bertujuan mencapai kebaikan penganutnya 

dan secara otomatis melawan kejahatan. Dengan kesadaraan tinggi terdapat agama 

seseorang tidak akan berbuat kejahatan. Dalam sumber utama hukum islam, yakni 

Al-Quran ditegaskan bahwa keberadaan seorang saksi sangat memiliki peranan 

penting untuk mengungkapkan sebuah kebenaran. Bahkan seorang saksi 

diharapkan bersikap adil dalam memberikan informasi dan dilarang keras untuk 

memberikan keterangan palsu dalam mengungkapkan sebuah fakta.
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 Yang menarik dari skripsi ini adalah dipermasalahan mencari bahan bukti 

dari barbagai saksi dan korban tersebut maka muncul lah Undang-Undang No.13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban biar tidak ada nya kesaksian 

palsu pada persidangan yang akan di laksanakan dipengadilan dan memberi 

pengakuan yang sebenar benarnya   

 Pentingnya melindungi saksi dan korban  dengan sudut pandang 

internasional yang juga menganggap bahwa menjamin dan memberikan 

perlindungan bagi saksi dan korban secara efektif itu, merupakan hal yang sangat 

penting. Jika saksi tidak mendapat perlindungan, maka demi keamanan dirinya 

dan keluarganya, saksi mempunyai kecenderungan untuk mengubah 

kesaksiannya, bahkan sangat mungkin saksi tidak mau tampil untuk maju menjadi 

saksi. Oleh karena itu, adalah menjadi kebutuhan bahwa sidang yang adil 

memerlukan perlindungan dan dukungan yang baik bagi saksi dan korban. 
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 Hal yang sangat menarik dan perlu di teliti dari penjelasan diatas, maka 

penulis tertari untuk membahas dan mengkaji permasalahan tentang 

“Perlindungan Saksi dan Korban dalam Perkara Pidana Menurut Hukum Islam 

dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006.  

B. Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan 

masalah dalam penulisan ini antara lain:  

1. Bagaimana perlindungan saksi dan korban dalam Undang-Undang No.13 

Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban ? 

2. Bagaimana perlindungan saksi dan korban menurut hukum Islam ? 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan perlindungan saksi dan korban 

menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan 

saksi dan korban dan Hukum Islam ?  

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 Dari latar belakang dan perumusan masalah yang di kemukakan di atas 

maka dapat diakui bahwa:  

1. Tujuan penelitian: 

a. Untuk mengetahui perlindungan saksi dan korban dalam Undang-

Undang No. 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban 

dan hukum Islam 

b. Untuk mengetahui perlindungan saksi dan korban menurut hukum 

Islam 
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c. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan perlindungan  saksi dan 

korban menurut Undang-Undang  No. 13 Tahun 2006 tentang 

perlindungan saksi dan korban dan hukum Islam 

2. Kegunaan Penelitian: 

a. Hasil penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan 

ilmu Hukum baik Hukum islam maupun Hukum Positif 

b. Diharapkan dapat menjadi salah satu sumbangan pemikiran dan 

memperkaya kepustakaan (khasanah intelektual khususnya dalam 

bidang Hukum), dan dapat menambah wawasan para pembaca tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban di Indonesia khususnya yang 

berkenaan dengan  pelanggaran dalam Perlindungan saksi kejahatan. 

Seperti tindak  kejahatan terhadap Saksi. 

D. Definisi Operasional 

 Depinisi Operasional di dalam sebuah penelitian bertujuan untuk 

menghindari kesalah pahaman dalam menafsirkan istilah yang berkaitan dengan 

judul atau kajian penelitian. Sedangkan dari judul penelitian diatas dapat di 

ketahui sebagai berikut:  

a. Pengertian Perlindungan Hukum dalam kamus besar Bahasa Indonesia 

Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, 

mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan 

berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker.
8
 

                                                           
8
 Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Jakarta: Sinar Grafika, 

2014, hlm. 19.   



8 

 

 
 

b. Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama 

mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indra mereka dan 

dapat menolong memastikan pertimbangan-pertimbangan penting dalam 

suatu kejahatan atau kejadian
9
 

c. Korban adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau 

penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas 

perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak 

pidana dan lainnya.
10

 

d. Hukum Islam atau Syariat Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang 

didasarkan pada wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul Mengenai tingkah  

laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani hukum atau kewajiban) 

yang diakui dan diyakini yang mengikat bagi semua pemeluknya.
11

  

e. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 adalah Undang-Undang yang 

belum mengalami revisi dan yang mana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah Undang-Undang 

terbaru hasil revisi dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006
12

     

E. Penelitian Terdahulu 

Tabel Perbedaan Penelitian Terdahulu Dan Sekarang 

No.  Nama/Judul/Tahun Pokok Pembahasan 

Terdahulu 

Pokok Pembahasan 

Sekarang 

1.  Skripsi dari 

Daimatul Ihsan/ 

kedudukan saksi dan korban 

dalam perkara pidana sangat 

Membahas tentang 

bagaimana cara untuk 
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Pandangan Hukum 

Islam Terhadap 

Perlindungan Saksi 

dan Korban dalam 

Perkara Pidana di 

Indonesia / 2010 

penting mengingat sering 

kali aparat penegak hukum 

mengalami kesulitan dalam 

mencari dan menemukan 

kejelasan tentang tindak 

pidana yang dilakukan oleh 

pelaku tindak pidana 

tersebut, yang disebabkan 

tidak dapat menghadirkan 

saksi dan korban karena 

seorang saksi dan korban 

merasa dirinya kurang 

mendapat perhatian dan 

perlindungan hukum dan 

keadilan yang memihak 

seorang saksi dan korban. 

melindungi Saksi dan 

Korban menurut 

Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 

2006 

2.  Skripsi dari Abdul 

Razak / Pandangan 

Hukum Islam 

Terhadap 

Perlindungan Saksi 

dalam Perkara 

Pidana di Indonesia 

menurut Undang- 

Undang No. 13 

Tahun 2006 / 2008 

Kajian teori terhadap 

kebijakan perlindungan 

saksi. Materi yang dapat 

dalam skripsi ini menitik 

beratkan kepada proses 

pemberian restitusi, 

pelayanan, rehabiltasi, 

kesehatan dan sosial oleh 

pemerintah, serta kajian 

teori yang tertulis hanya 

seputar isi materi yang 

dapat dalam Undang-

Undang tahun 2006 

Membahas tentang 

proses pemberian 

restitusi, pelayanan, 

rehabiltasi, kesehatan 

dan sosial oleh 

pemerintah secara 

terperinci menurut 

hukum islam 

3.  Skripsi dari Rahmad 

Tri Fianto/Peranan 

Lembaga 

Perlindungan Saksi 

dan Korban dalam 

memberikan 

perlindungan bagi 

Saksi dan Korban 

menurut Perspektif 

Hukum Pidana 

Positif dan Hukum 

Islam / 2006 

Membahas atau memberi 

gambaran tentang LPSK 

serta peran lembaga LPSK 

dalam upaya memberikan 

perlindungan dan bantuan 

Membahas tentang 

bagaimana Lembaga 

Perlindungan Saksi 

dan Korban (LPSK)  

memberi 

Perlindungan Saksi 

dan Korban dengan 

merahasiakan data-

data Saksi dan 

Korban agar Saksi 

dan Korban merasa 

aman.  
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Library 

Research atau penelitian kepustakaan, yaitu penelitian yang mengambil dan 

mengolah data dari sumber-sumber kepustakaan seperti buku atau kitab yang 

mempunyai relevansi dan hubungan dengan objek penelitian dalam skripsi ini 

berupa pengaturan tindakan tentang perlindungan saksi dan korban baik menurut 

Undang-Undang maupun Hukum Islam.    

2. Jenis dan Sumber Data 

  Berdasarkan rumusan masalah yang digunakan maka penelitian ini 

menggunakan data kepustakaan, sedangkan sumber datanya adalah data sekunder 

yaitu data yang diperoleh melalui bahan pustaka dengan cara mengumpulkan dari 

berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang sedang diteliti. 

Data sekunder meliputi:   

1. Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari referensi literature hukum 

persaingan usaha.  

2. Bahan hukum tersier addalah bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum 

tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah buku penelitian hukum, jurnal 

dan internet 
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3. Metode Pengumpulan Data  

1. Studi Pustaka   

Studi Pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang 

berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas yang relevan dengan 

permasalahan yang dibahas dalam penelitian. Studi pustaka dilakukan dengan cara 

mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan serta dokumen-dokumen 

lainnya yang mendukung terhadap rumusan masalah. Studi pustaka memiliki 

tahapan penentuan sumber data sekunder, identifikasi data sekunder, inventarisasi 

data yang sesuai dengan rumusan masalah dengan cara pengutipan atau 

pencatatan, serta pengkajian data yang sudah terkumpul guna menentukan 

relevansinya dengan kebutuhan rumusan masalah. 

2. Studi Dokumen  

Studi dokumen adalah mengkaji informasi tertulis mengenai hukum yang tidak 

dipublikasikan secara umum tetapi boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi  

dokumen dilakukan dengan mengkaji Putusan. Contoh studi dokumen adalah 

riwayat pendidikan  

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan yaitu analisis kualitatif, yaitu menguraikan 

dan menginterpretasikan data dalam bentuk kalimat yang baik dan benar untuk 

memperoleh jawaban singkat yang dirumuskan secara deduktif. Berdasarkan 

analisis data kualitatif, maka hasil penelitian ini akan diuraikan dalam bentuk 

kalimat yang disusun secara sistematis, jelas, dan rinci sehingga dapat 
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diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan secara deduktif untuk 

menjawab pokok bahasan yang ada..
13

 

G. Sistematika Penulisan 

BAB I    :  Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan 

dan kegunaan penelitian, definisi oprasional, metode 

penelitian,sistematika penelitian. Dan mengenai isi penelitian akan 

dibahas pada BAB II, III, dan seluruh hasil penelitian yang telah 

diuraikan sebelumnya akan terangkum pada BAB IV yang berisi 

tentang Kesimpulan dan Sara     

 

BAB II  : Bab ini merupakan bab landasan teori yang isinya antara lain  yaitu 

Hukum Islam dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 memuat 

tentang defenisi-defenisi terkait, dan hal-hal yang bersangkutan yang 

diperoleh dari hasil pembacaan penulis Bab ini juga memuat tentang 

tinjauan umum yang berisikan defenisi saksi dan korban, serta 

kedudukan dari perlindungan saksi dan korban. 

  

BAB III  : Bab ini merupakan pembahasan tentang perlindungan saksi dan korban 

menurut pandangan hukum islam dan uu nomor 13 tahun 2006. 

 

BAB IV : Bab ini merupakan bab terakhir, yaitu bab penutup yang berisi 

Kesimpulan dan saran-saran mengenai permasalahan yang akan di 

bahas.
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 Amirudin dan zainal Abidin,Pengantar Metode Penelitian Hukum,(Jakarta: Balai 
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