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ABSTRAK 
 

Arif Tri Cahyono. C 100 080 130. Implementasi Penggantian Biaya Transportasi  
Saksi Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi 
Grobogan dan Surakarta). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 
Surakarta. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu Mendeskripsikan penerapan 
dan syarat-syarat dan ukuran besarnya penggantian biaya transportasi terhadap 
saksi tindak pidana pada setiap sistem peradilan pidana  
 Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, 
Sedangkan metode pendekatan menggunakan yuridis empiris. Berdasarkan data-
data yang telah dikumpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa berkaitan dengan 
proses pemeriksaan di tingkat Kepolisian penerapan perlindungan hak saksi 
tindak pidana dalam aturan khusus mengenai kewajiban penyidik dalam membuat 
laporan pertanggungjawaban keuangan proses penyidikan secara substantif 
terdapat biaya penggantian bagi saksi tindak pidana namun dalam implementasi di 
lapangan saksi tidak mendapat biaya penggantian transportasi. Sementara itu, 
proses pemeriksaan penuntutan oleh penuntut umum dalam penerpaan 
perlindungan hak saksi tindak pidana menunjukan adanya perbedaan perlakuan 
antara tindak pidana umum dengan tindak pidana khusus. Perbedaan tersebut, 
pasca melakukan penelitian menunjukan perlindungan hak saksi terhadap 
penggantian biaya transportasi bagi saksi hanya berlaku bagi tindak pidana khusus 
yang salah satu di antaranya tindak pidana ekonomi serta tindak pidana korupsi. 
Sedangkan tindak pidana umum tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang di 
atur dalam peraturan perundang-undangan. Serta tahap terakhir penelitian yang di 
lakukan penulis yaitu proses pemeriksaan di sidang pengaadilan pada 
kenyataanya menunjukan adanya peraturan khusus atau Lex Specialis yang di atur 
dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010. Secara normatif 
dalam juknis pemberian biaya transportasi hanya berlaku bagi saksi yang 
meringankan akan tetapi dalam pelaksanaanya di antara dua Pengadilan Negeri 
hanya satu yaitu Pengadilan Negeri Purwodadi tidak hanya saksi yang 
meringankan akan tetapi saksi yang memberatkan mendapatkan hak, namun 
dalam penerapanya berbanding terbalik semua saksi baik yang meringankan 
maupun yang memberatkan tidak mendapatkan haknya. Sementara itu, 
Pengadilan Negeri Surakarta tidak dijalankan sebagaimana mestinya dengan 
alasan tidak ada permintaan bagian pidana.  
 
Kata Kunci: Saksi, Hak Asasi Manusia, Sistem Peradilan Pidana 
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ABSTRACT 

Arief Tri Cahyono. C 100 080 130. Implementation of Criminal Offense Witness’ 
Transportation Cost Substitution in Indonesia’s Criminal Court System (Study in 
Grobogan and Surakarta). Research Paper. Law Faculty of Muhammadiyah 
University of Surakarta. The objective of this research is to describe the 
implementation of criminal offense witness’ transportation cost substitution in 
every criminal court system and also to describe the requirements and the amount 
of the transportation cost substitution in every criminal court system. 

In this research the writer used descriptive research. The method of this 
research used by the writer is empirical juridical method. Based on data that has 
been collected, so it can be concluded that related to the investigation process in 
police, the implementation of criminal offense witness’ right in special regulation 
about the obligation of investigator in making financial report of investigation 
process substantively there is a substitution for transportation cost for criminal 
offense witness, but in fact the witness did not get any transportation cost 
substitution. Meanwhile, the prosecution investigation process by the attorney in 
implementing of the criminal witness’ right protection showed that there is a 
different treatment between treatment for special criminal offense and common 
criminal offense. The difference shows that witness’ right protection to the 
criminal offense witness’ transportation cost substitution is only implemented for 
the special criminal offenses such as economical criminal offense and corruption 
criminal offense, while witnesses of the common criminal offense do not get their 
right as regulated in the regulation. The last step of the research done by the writer 
was the process of investigation in the court that in fact it showed that there is a 
special regulation or Lex Specialis in circular letter of Supreme Court No. 11 Year 
2010 about Guidance of Giving Law Assistance. Normatively in the technical 
guidance the giving transportation cost is valid for defense witness but in fact 
between the two District Courts. In District Court of Purwodadi normatively there 
is regulation that it must give the right of the witness not only defense witnesses 
but also incriminating witness, in fact it gives the witnesses nothing both defense 
witnesses and incriminating witness. In District Court of Surakarta the regulation 
is not done as the regulation stated because there is no request from criminal 
department. But start from 2012 the budget from law assistance of DIPA will not 
issued so that for 2012 it can not be done because law assistance post will be 
planned in the Ministry of Law and Human Right. 

Keywords: Witness, Human Rights, Criminal Court System. 
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IMPLEMENTASI PENGGANTIAN BIAYA TRANSPORTASI  SAKSI PERKARA 
PIDANA DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA  

DI INDONESIA 
(Studi di Grobogan dan Surakarta) 

 
A. Pendahuluan 

 
 Negara Indonesia adalah  negara berdasarkan atas hukum, penegasan 

ini secara konstitusional terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: ”Negara Indonesia 

berdasar atas hukum (Rechtsstaat), tidak berdasar atas kekuasaan semata 

(Machtsstaat)”. Disebutkan pula bahwa: “pemerintah Indonesia berdasar 

atas sistem kosntitusi (hukum dasar), tidak bersifat absolutisme 

(kekuasaan yang tidak terbatas)”.1 Karena urgensinya, maka pada 

amandemen ke tiga UUD 1945 tahun 2001 ditegaskan kembali dalam 

Pasal 1 ayat (3) yang berbunyi: “Negara Indonesia adalah negara hukum”.2 

 Dalam  negara hukum setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya 

harus berdasarkan hukum. Hal tersebut, merupakan konsekuwensi dan 

sekaligus tujuan dari negara hukum, yaitu menjamin pemenuhan hak-hak 

asasi rakyatnya.3 Pemenuhan hak asasi merupakan poin penting dalam 

menentukan maju atau tidaknya suatu negara dalam rangka menuju 

keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.4 Hal terpenting dalam 

negara hukum adalah adanya penghargaan dan komitmen menjunjung 

tinggi hak asasi manusia. 

                                                            
1 Muchamad Iksan, 2009, Hukum Perlindungan Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 
Surakarta: Fakultas Hukum UMS, Hal. 1 
2 Lihat pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 
3 Yesmil Anwar dan Adang,, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, Komponen dan 
Pelaksanaan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia), Bandung: Widya Padjadjaran, Hal.121 
4 Preambule Alinea ke- empat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 
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Peranan demikian adalah bukan hanya sekedar tertuang di dalam 

Undang-Undang Dasar dan perundang-undangan. Namun yang lebih 

utama dan terutama adalah dalam pelaksanaan dan impelementasinya.5 

Perlindungan hak masnyarakat dalam hal penggantian biaya transportasi 

yang tercantum pada Pasal 229 KUHAP dalam hal bagi saksi yang tertera 

dalam Pasal 1 butir 26 KUHAP yaitu: “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.”.  

Pendekatan Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice Preocess) 

menurut Mardjono Reksodipoetro adalah sistem pengendalian kejahatan 

yang terdiri dari lembaga - lembaga, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, 

dan Pemasnyarakatan terpidana.6 Berdasarkan pada latar belakang 

tersebut, maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan permasalahan yaitu  

penerapan serta syarat-syarat dan ukuran besarnya penggantian biaya 

transportasi terhadap saksi perkara pidana pada setiap sistem peradilan 

pidana. Dari rumusan tersebut bertujuan mendeskripsikan penerapan serta 

syarat-syarat dan ukuran besarnya penggantian biaya transportasi terhadap 

saksi perkara pidana pada setiap sistem peradilan pidana dengan harapan 

memberikan sumbangsih pemikiran, pengetahuan, gambaran yang nyata 

                                                            
5 Bambang Waluyo, 2011, Viktimologi Perlindungan Korban dan Saksi, Jakarta: Sinar Grafika, 
Hal. 1 
6 Mardjono Reksodipoetro, 1993, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (melihat pada kejahatan dan 
penegakan hukum dalam batas-batas toleransi, pidato pengukuhan penerimaan jabatan guru Besar 
tetap dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Indonesia. Hal.1 Yang kemudian dikutip oleh 
Yesmil Anwar dan Adang, 2009, Sistem Peradilan Pidana (Konsep, komponen dan pelaksanaan 
dalam penegakan hukum di Indonesia , Bandung: Widya Padjadjaran, Hal. 4 
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serta menambah literatur bahan kajian, memberikan jawaban terhadap 

permasalahan yang hendak diteliti dan gambaran mengenai perlindungan 

hak saksi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum mengenai 

implementasi biaya transportasi saksi perkara pidana dalam sistem 

peradilan pidana di Indonesia. 

Penelitian tersebut didasarkan pada kerangka pancasila sebagai nilai 

sekaligus sumber dari segala sumber hukum sebagai alat dari hukum yang 

menggunakan pendekatan sistem yang terdiri dari sistem struktur , 

substansi, dan kultur dengan pemenuhan perlindungan hak saksi 

berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyata Indonesia. 

Metode pendekatan penelitian ini tersmasuk penelitian yuridis 

empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang 

terdapat dalam masnyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-

gejala lainya.7  

 

PEMBAHASAN 

B. Penerapan Penggantian Biaya Transportasi Terhadap Saksi Tindak 
Pidana Pada Sistem Peradilan Pidana  
1. Penerapan Penggantian Biaya Transportasi Terhadap Saksi di 

Polres Purwodadi dan Polresta Surakarta 
Tabel 1 
 

No INDIKATOR Polres Purwodadi 
(Grobogan) 

SAKSI 

SAKSI 
Suparno 

SAKSI 
Sutrisno 

1 PENERAPAN PASAL 229 
KUHAP Ayat (1) 

  - - 

                                                            
7 Amiruddin & Zainal Asikin, 2003, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Mataram: Divisi Buku 
Perguruan Tinggi PT. Raja Grafindo, Hal. 19 
 



4 
 

penggantian biaya 
transportasi bagi saksi 

2 PENERAPAN PASAL 229 
KUHAP ayat (2) 

-  - - 

 Keterangan: (√) : iya/ada ; (-) : Tidak 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap 

ketentuan peraturan tersebut, menunjukan adanya kesenjangan, ketidak 

sesuaian atau berbanding terbalik antara data dengan kenyataan yang ada 

di lapangan atau dapat dikatakan data fiktif. Dalam laporan pertanggung 

jawaban keuangan proses pemeriksaan hasil penyidikan yang dilakukan 

oleh penyidik Polri menunjukan adanya biaya mengenai proses 

pemeriksaan sejumlah saksi namun pada kenyataanya saksi tidak 

menerima biaya penggantian biaya transportasi sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 229 KUHAP. 

 Tabel II 

No INDIKATOR Polresta 
Surakarta 

 

Saksi Keterangan 

1 PENERAPAN 
PASAL 229 

KUHAP Ayat 
(1) 

  - Tidak dapat 
dikonfirmasi 

2 PENERAPAN 
PASAL 229 

KUHAP ayat (2)

-  - Tidak dapat di 
konfirmasi 

Keterangan: (√) : iya/ada ; (-) : Tidak 
Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap ketentuan 

peraturan tersebut, dalam laporan pertanggungjawaban keuangan hasil 

proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik terdapat penggantian 

biaya bagi saksi.8 Namun kebenaran tersebut tidak dapat dikonfirmasi 

kepada saksi dikarenakan dari pihak Kepolisian Kota Surakarta tidak 

                                                            
8 Edy Suranta, Kasat Reskrim, Wawancara Pribadi, pada hari Senin 23 Juli 2012 jam 10.35 
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memberikan daftara nama saksi dengan alasan kerahasian identitas saksi. 

sehingga tidak dapat dikatakan implementasi penggantian biaya 

transportasi bagi saksi perkara pidana sudah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

2. Penerapan Penggantian Biaya Transportasi Terhadap Saksi di 
Kejaksaan Negeri Purwodadi dan Kejaksaan Negeri Surakarta 
 
 Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Kejaksaan 

Negeri Purwodadi terhadap ketentuan peraturan tersebut, menunjukan 

adanya perbedaan dalam pemenuhan hak-hak saksi perkara pidana. 

Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana umum tidak 

ada pengalokasian anggaran dalam proses pemeriksaan sedangkan tindak 

pidana khusus terdapat pengalokasian anggaran untuk biaya saksi namun 

sifatnya terbatas tidak semua saksi mendapatkan karena faktor 

ketersedianya anggaran.9 Sementara itu, hasil penelitian yang dilakukan 

oleh penulis di Kejaksaan Negeri Surakarta terhadap ketentuan peraturan 

tersebut, menunjukan adanya perbedaan dalam pemenuhan hak-hak saksi 

tindak pidana. Perbedaan tersebut dapat dilihat bahwa dalam tindak pidana 

umum tidak ada anggaran dalam proses pemeriksaan sedangkan tindak 

pidana khusus terdapat pengalokasian anggaran untuk biaya saksi namun 

sifatnya terbatas tidak semua saksi mendapatkan karena faktor 

ketersedianya anggaran. Hal ini di karenakan setiap penanganan perkara 

terdapat penggantian biaya bagi saksi yang dihadirkan di Pengadilan 

Negeri, disisi lain pada kenyataanya penanganan perkara dengan 

                                                            
9 Widi Astuti, bagian konsultasi hukum, Nunuk Dwi Astuti, S.H., Kasi Tindak Pidana Umum, 
Wawancara Pribadi, Purwodadi, pada hari Senin tanggal 23 Juli 2012 jam 09.30 
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penganggaran biaya tidak sebanding dengan jumlah saksi sehingga tidak 

semua saksi mendapatkan penggantian biaya transportasi.10 Dari 

perbedaan tersebut, pada dasarnya tidak ada peraturan yang mendasari 

mengenai perbedaan dalam hal pemenuhan hak-hak saksi tindak pidana 

baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, sehingga dapat 

dikatakan adanya perlakuan diskriminatif dalam penegakan hukum.  

Menurut hemat penulis secara yuridis normatif proses pemeriksaan 

saksi pada tingkat kejaksaan hanya dilakukan pada kasus tindak pidana 

tertentu saja yang diatur dalam undang-undang karena dalam kasus 

tersebut memerlukan pemanggilan saksi dalam hal proses pemeriksaan 

penyidikan, namun juga tidak dapat dibenarkan mengenai perbedaan 

pemberian hak saksi hanya berlaku bagi tindak pidana khusus sedangkan 

tindak pidana umum tidak mendapatkan perlindungan hak saksi karena 

proses peradilan juga tidak mendapatkan perlindungan hak saksi.  

 Dalam tanda kutip bahwa proses penyelesaian tindak pidana umum 

yang dilakukan oleh jaksa selaku penuntut umum pada sidang di 

Pengadilan sejatinya dapat dikatakan sebagai proses pemeriksaan. Karena 

dalam proses persidangan jaksa selaku penuntut umum dalam Pasal 14 

KUHAP mempunya wewenang salah satu diantaranya menyampaikan 

pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara 

disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun 

kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan. Oleh karena 

itu, pada saat saksi dihadirkan di persidangan pada prinsipnya jaksa 
                                                            
10 Rr. Rahayu N R, S.H., Pelaksana Pra Penuntutan Pada Seksi Tindak Pidana Umum, Wawancara 
Pribadi, Surakarta, pada hari Rabu 8 Agustus 2012 jam 10.40 
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melakukan pemeriksaan terhadap saksi dengan tujuan memperkuat dan 

mempertahankan argumen jaksa selaku penuntut umum. Perbedaaanya 

apabila tindak pidana khusus proses pemeriksaanya berlangsung di 

kejaksaan dan pengadilan sedangkan tindak pidana umum proses 

pemeriksaan pada saat di persidangan. 

Dari perbedaan tersebut, pada dasarnya tidak ada peraturan yang 

mendasari mengenai perbedaan dalam hal pemenuhan hak-hak saksi 

tindak pidana baik tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus, 

sehingga dapat dikatakan adanya perlakuan diskriminatif dalam 

penegakan hukum.  

3. Penerapan Penggantian Biaya Transportasi Terhadap Saksi di 
Pengadilan Negeri Purwodadi dan Pengadilan Negeri Surakarta 
Tabel III 

No INDIKATOR Pengadilan 
Negeri 

Purwodadi 

Saksi Keterangan 

Mulyono 
1 PENERAPAN PASAL 

229 KUHAP Ayat (1) 
  

 
-  

 

2 PENERAPAN PASAL 
229 KUHAP ayat (2) 

  -   

 Keterangan: (√) : iya/ada ; (-) : Tidak  
Berdasarkan hasil penelitian yang di lakukan penulis, penggantian 

biaya transportasi bagi saksi sebagai mana mestinya yang diatur dalam 

peraturan khusus berupa Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 

2010 Tentang pedoman pemberian bantuan hukum. Secara normatif 

pemberian biaya transportasi hanya berlaku bagi saksi yang meringakan 

akan tetapi dalam pelaksanaanya hak, namun terhitung tahun 2012 biaya 
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anggaran dari DIPA tidak turun maka untuk tahun ini tidak dapat 

dilaksanakan.11  

Mendasar tujuan di atas bantuan hukum diselenggarakan bagi pencari 

keadilan yang secara ekonomi tidak mampu sesuai peraturan perundang-

undangan yang berlaku. 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis terhadap ketentuan 

peraturan tersebut, menyatakan selama ini belum pernah memberikan 

penggantian biaya transportasi bagi saksi tindak pidana dikarenakan tidak 

adanya permintaan dari bagian pidana meskipun terdapat anggaran biaya 

bagi saksi.12 Kondisi demikian menunjukan adanya ketidak patuhan atau 

tidak dilaksanakanya peraturan yang diatur secara normatif dalam SEMA 

No. 10 Tahun 2010. 

Sementara itu, teori Chambliss dan Seidman dapat digambarkan 

sebagai berikut:13 Menurut teori Chambliss dan Seidman menyatakan 

proses perumusan formulasi peraturan perundang-undangan, penegakan 

atau pelaksanaan peraturan oleh aparat penegak hukum, dan peran serta 

masnyarakat seyogyanya menciptakan keterpaduan dalam keseimbangan 

proses penegakan hukum tanpa adanya unsur kepentingan. Apabila 

proses formulasi Peraturan perundang-undangan dibarengi dengan faktor 

kepentingan individu atau kelompok maka bentuk peraturan tersebut 

                                                            
11 Syafiq Qomaruddin, Bendahar Pengeluaran Pengadilan Negeri Purwodadi, Wawancara Pribadi, 
Purwodadi pada hari Senin tanggal 16 Juli 2012 jam 10.40 
12 Bagian keuangan Pengadilan Negeri Surakarta, Wawancara Pribadi, pada hari Kamis 26 Juli jam 
09.40 
13  Di intisarikan dari Satjipto Rahardjo, 2000, Ilmu Hukum, Semarang: Citra Aditya Bakti, Hal. 
19-20, dan Bernard L. Tanya, Yoan N. Simanjutak, dan Markus Y. Hage, 2010, Teori Hukum 
(Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi), Yogyakarta: Genta Publising, Hal. 130 
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cacat atau tidak sempurna, dan apabila aparat penegak hukum tidak 

menjalankan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sebagaimana mestinya 

yang diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku 

maka penegakan hukum tidak akan tercapai, serta ketika dalam 

kehidupan masnyarakat dalam proses hukum dipengaruhi faktor 

kepentingan maka akan tercipta pendidikan hukum yang tidak baik dan 

akan menjadi budaya atau kultur di masnyarakat.  

Sementara itu, menurut teori penegakan hukum sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut, bahwa 

hukum itu akan berjalan dengan baik bila aspek-aspek di dalamya ( yaitu 

aspek hukumnya sendiri, aspek aparat penegak hukumya, aspek fasilitas 

yang tersedia bagi aparat penegak hukum dalam melakukan tugasnya, 

dan aspek warga masyarakat yang terkena peraturan tersebut).14 

C. Syarat-Syaraat dan Ukuran Besarnya Pemberian Penggantian Biaya 
Transportasi Saksi Tindak Pidana Pada Setiap Proses Peradilan 
Pidana 
1. Syarat-Syarat dan Ukuran Besarnya Pemberian Penggantian 

Biaya Transportasi Saksi di Polres Purwodadi dan Polresta 
Surakarta 
 

Dari indikator penentuan klasifikasi dalam proses penyidikan 

Kepolisian Republik Indonesia menunjukan adanya pembagian 

klasifikasi yang terbagi empat bagian yaitu sangat sulit, sulit, sedang, dan 

                                                            
14 Khudzaifah Dimyati dan Kelik Wardiono, 2011,  Metode Penelitian Hukum (  Buku  Pegangan 
Kuliah  ), Surakarta: Fakultas  Hukum Universitas  Muhammadiyah  Surakarta, Hm. 24 
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mudah. Menindak lanjuti mengenai perlindungan hak saksi tindak 

pidana, yang mana syarat-syarat dan ukuran besarnya pemberian 

penggantian biaya transportasi saksi di Polres Grobogan (Purwodadi)dan  

Polresta Surakarta secara normatif tidak ada syarat dan ukuran besarnya 

penggantian. Dikarenakan indikator tersebut, sifatnya global atau secara 

menyeluruh proses pemeriksaan penyidikan, sedangkan secara khusus 

belum ada peraturan yang mengatur syarat dan ukuran besarnya 

penggantian biaya. 

2. Syarat-Syarat dan Ukuran Besarnya Pemberian Penggantian Biaya 
Transportasi Saksi Kejaksaan Negeri Purwodadi dan Kejaksaan 
Negeri Surakarata 
 

Menindak lanjuti mengenai perlindungan hak saksi tindak pidana, 

yang mana syarat-syarat dan ukuran besarnya pemberian penggantian 

biaya transportasi saksi di kejaksaan Negeri Purwodadi dan Kejaksaan 

Negeri Surakarta secara normatif tidak ada syarat dan ukuran besarnya 

penggantian. Dikarenakan proses pemeriksaan secara khusus belum ada 

peraturan yang mengatur syarat dan ukuran besarnya penggantian biaya 

transportasi bagi saksi. 

3. Syarat-Syarat dan Ukuran Besarnya Pemberian Penggantian Biaya 
Transportasi Saksi Pengadilan Negeri Purwodadi dan Saksi 
Pengadilan Negeri Surakarta 
 

Berdasarkan di Pengadialan Negeri Purwodadi dan Pengadilan Negeri 

Surakarta, bantuan hukum diselenggarakan bagi pencari keadilan yang 

secara ekonomi tidak mampu sesuai peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Syarat-syarat dan ukuran besarnya pemberian penggantian biaya 

transportasi bagi saksi dalam SEMA No. 10 Tahun 2010, secara normatif 
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syarat-syarat penggantian biaya transportasi bagi saksi tidak disebutkan 

sedangkan ukuran besarnya biaya transportasi bagi saksi dalam juknis 

yang mendasarkan pada SEMA No. 10 Tahun 2010 maksimal sebesar Rp. 

200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) akan tetapi tidak ada aturan yang secara 

tegas mengatur mengenai indikator pemberian besar kecilnya penggantian 

biaya transportasi bagi saksi. 

 

PENUTUP 
 

A. Kesimpulan  
 

Dalam penerapan perlindungan hak-hak saksi tindak pidana 

mengenai penggantian biaya transportasi secara normatif bersifat umum 

pada Undang-Undang. berdasarkan kesesuaian judul penelitian yang 

diangkat yakni Saksi yang telah hadir memenuhi panggilan dalam rangka 

memberikan keterangan disemua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat 

penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Berbeda dengan ahli pada dasarnya bukan saksi hanya bersifat 

memberikan keterangan sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki pada 

saat proses pemeriksaan berlangsung. Argumen tersebut didasarkan pada 

Pasal 1 butir 28 yang dimaksud keterangan ahli adalah keterangan yang di 

berikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang 

diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan 

pemeriksaan. Akan tetapi dalam prakteknya ahli dalam memberikan 

keterangan sering disebut sebagai saksi ahli meskipun secara normatif 

tidak menyebutkan. Penelitian dalam konteks di atas didasarkan pada 
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proses pemeriksaan diantaranya proses pemeriksaan penyidikan oleh 

Polisi, proses pemeriksaan penuntutan oleh penuntut umum, dan proses 

pemeriksaan di sidang pengadilan. Berkaitan dengan proses pemeriksaan 

tersebut, ditingkat Kepolisian penerapan perlindungan hak saksi tindak 

pidana dalam aturan khusus mengenai kewajiban penyidik dalam membuat 

laporan pertanggungjawaban keuangan proses penyidikan secara substantif 

terdapat biaya penggantian bagi saksi tindak pidana namun dalam 

implementasi di lapangan yang penulis secara langsung melakukan 

penelitian yang hasilnya berbeda dengan yang terdapat dalam LPJ 

penyidik. Sementara itu, proses pemeriksaan penuntutan oleh penuntut 

umum dalam perlindungan hak saksi tindak pidana menunjukan adanya 

perbedaan perlakuan antara tindak pidana umum dengan tindak pidana 

khusus. Perbedaan tersebut, pasca melakukan penelitian menunjukan 

perlindungan hak saksi terhadap penggantian biaya transportasi bagi saksi 

hanya berlaku bagi tindak pidana khusus yang salah satu diantaranya 

tindak pidana ekonomi serta tindak pidana korupsi sedangkan tindak 

pidana umum tidak mendapatkan haknya sebagaimana yang diatur dalam 

peraturan perundang-undangan. Serta tahap terakhir penelitian yang 

dilakukan penulis yaitu proses pemeriksaan di sidang pengaadilan pada 

kenyataanya menunjukan adanya peraturan khusus atau Lex Specialis yang 

diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung No. 10 Tahun 2010 Tentang 

Pedoman Pemberian Bantuan Hukum. Secara normatif dalam juknis 

pemberian biaya transportasi hanya berlaku bagi saksi yang meringankan 

akan tetapi dalam pelaksanaanya di anatar dua Pengadilan Negeri hanya 
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satu PN saksi yang memberatkan mendapatkan hak, sementara itu, yang 

satu tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Namun terhitung tahun 2012 

biaya anggaran dari DIPA bantuan hukum tidak turun maka untuk tahun 

2012 tidak dapa dilaksanakan  dengan alasan pos bantuan hukum akan 

diwacanakan dalam ruang lingkup Kementerian Hukum dan Ham. 

B. Saran 

Perlu adanya perubahan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana, karena tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan khususnya 

Pasal 229 tidak berjalan sebagaimana mestinya. Tidak berjalanya di 

sebabkan landasan hukum tidak memiliki sanksi hukum, sehingga dalam 

pelaksaanya kurang efektif; Perlu adanya pengawasan secara interal dan 

eksternal terhadap proses pemeriksaan penyidikan yang mana antara data 

berbeda dengan kenyataan di lapangan; Perlu adanya pembagian 

kewenangan dalam pemberian perlindungan hak saksi tindak pidana antara 

Kejaksaan dengan Pengadilan, dimana kejaksaan memberikan 

perlindungan hak saksi terhadap tindak pidana khusus sedangkan 

pengadilan memberikan perlindungan hak saksi terhadap tindak pidana 

umum baik saksi yang meringankan maupun saksi yang memberatkan. 
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