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ABSTRAK 
 

Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan 
menimbulkan korban. Korban tindak pidana merupakan pihak yang menderita 
dalam suatu peristiwa pidana. Begitu juga dengan korban pemerkosaan yang 
menderita akibat tindak pidana yang dialaminya. Perlu dipahami bersama bahwa 
salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan 
saksi dan/atau korban yang mendengar, melihat, atau mengalami sendiri terjadinya 
suatu tindak pidana dalam upaya mencari dan menemukan kejelasan tentang 
tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Penegak hukum dalam 
mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh 
pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan karena tidak dapat menghadirkan 
saksi dan/atau korban disebabkan adanya ancaman, baik fisik maupun psikis dari 
pihak tertentu. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan Perlindungan 
bagi Saksi dalam kasus tindak Pidana Pemerkosaan. Maka penulis menyusun 
Skripsi yang berjudul: Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam kasus Tindak 
Pidana Pemerkosaan (Studi kasus di Polresta Surakarta). 

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui bentuk-bentuk Perlindungan 
hukum apa saja terhadap saksi kasus tindak pidana pemerkosaan dan untuk 
mengetahui praktek-praktek apa saja terhadap Perlindungan Saksi dalam Kasus 
tindak Pidana Pemerkosaan di wilayah hukum Polresta Surakarta 

Metode penulisan skripsi ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode 
penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data sekunder 
maupun data primer dikumpulkan  dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. 
Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik 
buku-buku, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, dan dokumen-
dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan 
analisis deskriptif  kualitatif. 
 Berdasarkan penelitian ini, diperoleh hasil bahwa Pelaksanaan 
perlindungan saksi kasus Pemerkosaan, belum sepenuhnya dilakukan menurut 
ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Hal ini Perlu adanya 
sosialisasi tentang Perlindungan Hukum terhadap Saksi dalam kasus Tindak 
Pidana, khususnya Tindak Pidana Pemerkosaan dan perlu adanya Sosialisasi  
bahwa kerahasiaan, keselamatan dan biaya ganti rugi transportasi, akan di jamin 
baik oleh aparat penegak hukum ketika menjadi Saksi Pemerkosaan. 

 
Kata kunci: Saksi merupakan salah satu cara yang dapat memecahkan   

 suatu masalah/perkara di Pengadilan. 
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ABSTRACT 

Every crime alongside the existing criminal offender will also cause 
casualties. Victims of crime is the injured party in a criminal incident. So is the 
rape victim who suffered the crime that happened. It should be understood that any 
valid evidence in a court proceeding is the testimony of witnesses and / or victims 
to hear, see, or experience the occurrence of a crime in an effort to seek and find 
clarity about the crimes committed by the perpetrators. Law enforcement agencies 
in locating and finding clarity on criminal offenses committed by offenders often 
have trouble because it can not produce witnesses and / or victims due to threats, 
both physically and psychologically from a particular party. In connection with 
this, needs to be done for the Protection of Witnesses in Criminal acts of rape 
cases. The authors formulate a thesis entitled: Law on Witness Protection in the 
case of the Crime of Rape (Surakarta Police case study). 

The purpose of this study is to determine the forms of any legal protection 
to witnesses of rape and criminal cases to determine what practices the Protection 
of Witnesses in Criminal Cases follow Rape Surakarta Police jurisdiction 
The method of writing this thesis, carried out by using a descriptive study of 
empirical legal research approaches. Secondary data and primary data collected by 
literature study and field study.  

The technique of collecting data through interviews and library research 
both books, legislation, writings, and documents related to this study. Analysis of 
data using qualitative descriptive analysis. 

Based on this study, the obtained results that the implementation of witness 
protection rape case, has not been fully performed in accordance with the 
provisions of the applicable legislation. This should be the socialization of Legal 
Protection against Crime Witnesses in the case, in particular Rape Crime and the 
need for socialization that confidentiality, safety and compensation costs of 
transportation, will be guaranteed either by law enforcement officials as a Witness 
Rape. 
 
Keywords: Witness is one way to solve a problem / case in court. 
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PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS TINDAK 

PIDANA PEMERKOSAAN 

(STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA) 

 

PENDAHULUAN 

Setiap tindak pidana kriminal di samping ada pelaku juga akan menimbulkan 

korban. Korban/saksi dapat berupa pelaku tindak pidana yaitu: seorang Korban/saksi 

yang menyaksikan suatu tindak pidana akan tetapi tidak mau melapor kepihak yang 

berwajib. Menurut Barda Nawami Arif, perlindungan korban tindak pidana dapat 

diartikan sebagai perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan 

atau kerugian pihak yang telah menjadi korban tindak pidana.1 

Segala sesuatu yang dapat meringankan penderitaan yang dialami seseorang 

akibat menjadi korban itulah yang dimaksud dengan perlindungan korban. Upaya 

untuk meringankan penderitaan tersebut dapat dilakukan dengan cara mengurangi 

penderitaan fisik dan penderitaan mental korban. Korban adalah mereka yang 

menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat dari tindakannya sendiri maupun 

tindakan dari pihak lain, yang ingin mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau 

pihak lain yang bertentangan dengan hak asasi yang dirugikan.2 

Upaya perlindungan hukum terhadap korban pemerkosaan menyangkut 

kebijakan atau politik hukum pidana yang ingin diterapkan, yaitu bagaimana 

                                                            
1 Barda Nawawi Arief. 2001.  Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 
Kejahatan. Bandung:  PT. Citra Aditya Bakti.  hal. 56. 
2 Arif Gosita. 1993. Masalah Korban Kejahatan. Jakarta:  Akademika Prassindo. hal. 63. 
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 membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.3 Karena di 

samping dapat mengurangi penderitaan korban atas tindak pidana yang dialaminya, 

juga dapat mencegah terjadinya korban yang berkelanjutan,  sehingga hal ini dapat 

mengurangi tingkat kriminalitas.4 

Kedudukan saksi dalam kasus tindak pidana perkosaan menempati posisi 

kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana. Sebagai alat bukti utama, tentu dampaknya sangat  terasa bila dalam suatu 

perkara tidak diperoleh saksi. Pentingnya kedudukan saksi dalam proses peradilan 

pidana, telah dimulai sejak awal proses peradilan pidana. Harus diakui bahwa 

terungkapnya kasus pelanggaran hukum sebagian besar berdasarkan informasi dari 

masyarakat.5 

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 dengan keadaan yang demikian tidak jarang saksi keberatan untuk 

memberikan keterangan atau kesaksian dalam proses peradilan pidana.6 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis bermaksud mendalaminya dan 

menuangkannya dalam sebuah penulisan hukum dengan judul “PERLINDUNGAN 

HUKUM TERHADAP SAKSI DALAM KASUS TINDAK PIDANA 

PEMERKOSAAN (STUDI KASUS DI POLRESTA SURAKARTA).” 

                                                            
3 Barda Nawawi Arief. 1996. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Cet. Pertama. Bandung: Citra 
Aditya Bakti. hal. 28. 
4Barda Nawawi Arief.2000. Perlindungan HAM dan Korban dalam Pembaharuan Hukum. Bandung: 
Citra Aditya Bakti. hal. 3. 
5Muhammad Yusuf. 2005. ”Urgensi Perlunya Memberikan Perlindungan Terhadap Saksi”.  
www.parlemen.com. 
6 Ibid hal 56 
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Permasalahan difokuskan pada Perlindungan Hukum Terhadap saksi Dalam 

Kasus Pemerkosaan. Setelah mengetahui dan memahami uraian dan latar belakang  

masalah di atas, dirumuskan beberapa permasalahan yang dapat menjadi pokok 

masalah  untuk dikaji yaitu bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap saksi 

dan pelaksanaan perlindungan hukum terhadap saksi dalam kasus tindak pidana 

pelanggaran pemerkosaan. 

Tujuan penelitian ini adalah  untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum 

terhadap saksi kasus tindak pidana pemerkosaan serta untuk mengetahui praktek 

perlindungan saksi dalam Kasus tindak pindana pemerkosaan. Penelitian ini 

dilakukan dengan harapan akan memberikan manfaat bagi  ilmu hukum  khususnya  

mengenai  perlindungan  saksi  dalam kasus tindak pidana pemerkosaan untuk  

mengawal  penegakan  hukum  ke  arah  yang  lebih  baik. 

 

KERANGKA PEMIKIRAN 

Tindak pidana perkosaan dapat digolongkan ke dalam bentuk kejahatan 

dengan kekerasan, karena biasanya tindak pidana ini disertai dengan 

kekerasan/ancaman kekerasan. Menurut Soerjono Soekanto yang dikutip oleh 

Mulyana W. Kusuma, penyebab terjadinya kejahatan dengan kekerasan adalah:  

a. Adanya orientasi pada benda yang menimbulkan keinginan untuk mendapat 

materi dengan jalan mudah.  

b. Tak ada penyaluran kehendak serta adanya semacam tekanan mental pada 

seseorang.  

c. Keberanian mengambil resiko. 
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d. Kurangnya perasaan bersalah dan adanya keteladanan yang kurang baik.7 

Sudarto berpendapat (seperti yang dikutip oleh Barda Nawawi Arief dalam 

bukunya Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana) bahwa untuk menanggulangi 

kejahatan diperlukan suatu usaha yang rasional dari masyarakat, yaitu dengan cara 

politik kriminal. Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakekatnya 

merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (social defence). 

Oleh karena itu dapat dikatakan, bahwa tujuan utama dari politik kriminal adalah 

“perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat”.8 

Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dan yang dapat 

mengekspresikan apa-apa yang terkandung dalam masyarakat demi tercapainya suatu 

perlindungan hukum terhadap saksi perkosaan tidak terlepas dari faktor hukumnya. 

 

METODE PENELITIAN 

Metode penulisan skripsi ini, dilaksanakan dengan menggunakan metode 

penelitian deskriptif dengan pendekatan penelitian yuridis empiris. Data sekunder 

maupun data primer dikumpulkan  dengan cara studi pustaka dan studi lapangan. 

Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan penelitian kepustakaan baik buku-

buku, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan, dan dokumen-dokumen yang 

berhubungan dengan penelitian ini. Analisis data menggunakan analisis kualitatif 

                                                            
7 Mulyana W. Kusuma,  Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan Kekerasan, (Jakarta, 
Ghalia Indonesia, 1982), hal. 41 
8 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung, Citra Aditya Bakti, 
2002), hal 1-2 
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kemudian disajikan secara deskriptif. Adapun pengambilan tersebut dilakukan 

dengan metode induktif. 

 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

1. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Saksi Tindak Pidana Pemerkosaan 

Sasaran perlindungan yang diberikan Undang-undang Perlindungan Saksi 

dan Korban, terhadap saksi dan korban diatur dalam Pasal 5 bahwa hak diberikan 

kepada saksi dan/atau korban tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai 

dengan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.  

Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang 

sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir 

langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa. Saksi dan/atau 

korban dapat memberikan kesaksiannya secara tertulis yang disampaikan di 

hadapan pejabat yang berwenang dan membubuhkan tanda tangannya pada berita 

acara yang memuat tentang kesaksian tersebut. Saksi dan/atau korban dapat pula 

didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan 

didampingi oleh pejabat yang berwenang. 

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

maupun perdata atas laporan, kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya. Seorang saksi yang juga tersangka dalam kasus yang sama tidak 

dapat dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia ternyata terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah, tetapi kesaksiannya dapat dijadikan pertimbangan hakim 

dalam meringankan pidana yang akan dijatuhkan. Ketentuan tersebut tidak 
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berlaku terhadap saksi, korban, dan pelapor yang memberikan keterangan tidak 

dengan itikad baik. 

Berbeda dengan KUHAP dan beberapa perundang-undangan yang juga 

mengatur perlindungan terhadap saksi sebagaimana diuraikan di muka yang tidak 

merumuskan sanksi pidana (kecuali) dalam UU Korupsi, UU pencurian Uang, 

UU terorisme yang semua mengancam pidana bagi barangsiapa yang menyebut 

atau membuka identitas (saksi, pelapor), maka kebijakan legeslatif yang tertuang 

dalam UU PSK menggunakan sarana penal atau sanksi hukum pidana untuk 

melindungi saksi dan/atau korban secara lebih tegas dan sungguh-sungguh. Hal 

ini seiring dengan political will dari pemerintah dan DPR untuk memberikan 

perlindungan yang maksimal bagi saksi dan atau korban dalam perkara 

pidana,yang pada gilirannya diharapkan akan meningkatkan partisipasi atau 

peranserta masyarakat dalam penegakkan hukum pidana,khususnya dengan 

berkontribusi menjadi saksi dalam serangkaian proses perkaran pidana.9 

 

2. Pelaksanaan Perlindungan  Hukum  Terhadap  Saksi Dalam  Kasus  

Pemerkosaan 

Berdasarkan hasil penelitian penulis di Polresta Surakarta tentang 

Pelaksanaan Perlindungan Saksi kasus Pemerkosaan, maka diketemukan data 

bahwa perlindungan saksi yang dimaksud di sini adalah pelaksanaan hak-hak 

saksi kasus pemerkosaan selama proses penyidikan. 

                                                            
9 Muchamad Iksan, 2009, Hukum Perlindungan Saksi dalam  Sistem Peradilan Pidana Indonesia, 
Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 176. 
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Pelaksanaan Perlindungan saksi kasus Pemerkosaan, khususnya di 

Polresta Surakarta, belum sepenuhnya dilakukan menurut ketentuan peraturan 

Perundang-undangan. Bentuk perlindungan yang sudah dilaksanakan antara lain  

pelaksanaan  hak ; 1. Bebas memberikan laporan atau pengaduan kepada 

penyelidik ataupun penyidik tentang terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan 

hak yang sudah diberikan tapi belum sepenuhnya antara lain hak-hak ; 1. Hak  

tersangka dan atau saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun 

dan atau dalam bentuk apapun (pasal 108 KUHAP), 2. Hak  tersangka dan atau 

saksi kepada penyidik diberikan tanpa tekanan dari siapa pun dan atau dalam 

bentuk apapun (Pasal 117 ayat (1) KUHAP/Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban), 3. Hak Bebas dari pertanyaan yang 

menjerat (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2006), 4. Hak 

Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus (Pasal 5 ayat (1) 

Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi korban), 5. 

Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi korban), 6. Hak Saksi Mendapat 

Penasihat Hukum (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi korban). Dan hak yang belum dapat diberikan antara lain 

hak-hak ; 1. Hak Saksi atau ahli yang teIah hadir memenuhi panggilan dalam 

rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, berhak mendapat 

penggantian biaya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 

229 KUHAP/Pasal 5 ayat (15) Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban). 2. Hak Mendapat identitas baru (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 
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No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi korban). 3. Hak saksi atau korban 

mendapatkan tempat kediaman baru (Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No.13 

tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi Korban). 4. Hak memperoleh bantuan 

biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir (Pasal 5 ayat 

(1) Undang-Undang No.13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi korban). 

Penegak hukum dalam mencari dan menemukan kejelasan tentang tindak 

pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana sering mengalami kesulitan 

karena tidak dapat menghadirkan saksi dan/atau korban disebabkan adanya 

ancaman, baik fisik maupun psikis dari pihak tertentu. Sehubungan dengan hal 

tersebut, perlu dilakukan perlindungan bagi saksi dalam kasus tindak pidana 

pemerkosaan. 

Persoalan yang kadang dijumpai dalam proses peradilan pidana adalah, 

dalam praktik perkara pidana kadang muncul seorang yang dihadapkan dalam 

persidangan merupakan satu-satunya saksi. Padahal dalam peradilan pidana 

berlaku prinsip unus testis nulus testis, yang berarti satu saksi bukan merupakan 

saksi, sehingga apabila tidak didukung oleh alat bukti lain maka putusan hakim 

akan berwujud putusan bebas. 
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