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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Indonesia sebagai negara hukum yang wajib mengedepankan 

harkat manusia sebagai mahluk yang memiliki martabat dan derajat, maka 

negara sesungguhnya mempunyai kewajiban untuk mengakui, menjamin 

dan melindungi warga negaranya dalam hal kepastian dan perlakuan yang 

sama dihadapan hukum sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28D ayat 

(1), Undang-undang Dasar 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak atas 

pengakuan, jaminan, perlindungan, kepastian hukum yang adil serta 

perlakuan yang sama dihadapan hukum.”
1
 

Budaya hukum ini harus diwujudkan dengan perubahan perilaku 

aparat penegak hukumnya dalam melaksanakan Sistem Peradilan Pidana 

(SPP). Hal demikian merupakan aspek yang tidak kalah penting, 

sebagaimana dikatakan oleh Satjipto Rahardjo: “Dalam usaha untuk 

membenahi hukum di Indonesia kita perlu menaruh perhatian yang 

seksama terhadap masalah perilaku bangsa. Kehidupan hukum tidak hanya 

menyangkut urusan hukum teknis, seperti pendidikan hukum tetapi 

menyangkut soal pendidikan dan pembinaan perilaku individu dan sosial 

yang lebih luas”.
2
 

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa apabila suatu 

masyarakat yang secara murni diatur oleh hukum merupakan suatu ideal 

                                                           
1
 Tim Buku Pintar, 2010, Amandemen Lengkap UUD 1945 dan Susunan Kabinet 2009-2014, 

Yogyakarta: Buku Pintar, hal 38. 
2
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yang tidak akan dapat dipenuhi atau dicapai. Sebab pengaturan secara 

murni yang dimaksud ialah seluruh masyarakat diatur oleh hukum yang 

dirumuskan secara jelas dan tegas, tanpa dibutuhkan adanya diskresi oleh 

para pejabat dalam penerapannya atau implementasinya. Suatu keadaan 

atau ideal itu sama tidak mungkinnya dengan suatu masyarakat yang 

kehidupannya didasarkan semata-mata pada kebebasan, kelonggaran, atau 

diskresi yang dimiliki oleh para penegak hukumnya.
3
 

Dalam kenyataannya, hukum memang tidak bisa secara kaku 

diberlakukan kepada siapapun atau dalam kondisi apapun seperti yang 

tercantum dalam peraturan perundang-undangan. Hal seperti ini dalam 

hukum pidana bukan saja tidak sesuai dengan tujuan hukum pidana, 

melainkan akan membawa akibat kehidupan masyarakat menjadi berat, 

susah dan tidak menyenangkan yang disebabkan karena segala gerak 

aktivitas masyarakat diatur atau dikenakan sanksi oleh peraturan. Untuk 

mengatasinya diserahkan kepada petugas penegak hukum itu sendiri untuk 

menguji dan melakukan penyaringan terhadap setiap perkara yang masuk 

untuk diproses hal ini disebut dengan diskresi.
4
 

Diskresi ini dapat diartikan juga menghilangkan kepastian terhadap 

hal-hal yang akan terjadi. Akan tetapi suatu tatanan dalam masyarakat 

yang sama sekali dilandaskan pada hukum juga merupakan suatu ideal 

yang tidak akan bisa dicapai. Oleh karena itu, sesungguhnya diskresi 

merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu sendiri, 

                                                           
3
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Publishing, hal 74. 
4 M. Faal,1991, Penyaringan Perkara Pidana Oleh Polisi (Diskresi Kepolisian),Jakarta: Pradnya 
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maka menurut Skolnick di dalam bukunya Satjipto Rahardjo tersebut, 

adalah keliru apabila diskresi disamakan begitu saja dengan kesewenang-

wenangan atau berbuat sekehendak hati penyidik dalam melaksanakan 

tugas penyidikannya terhadap kasus-kasus kejahatan yang terjadi.
5
 

Hal yang menarik adalah, hukum bekerja dengan cara memberikan 

pembatasan-pembatasan. Khusus hubungan dengan pekerjaan Kepolisian 

dan Kejaksaan, pembatasan-pembatasan tersebut berupa kontrol terhadap 

keleluasan Polisi dalam melakukan pemeliharaan ketertiban atau 

menghentikan kejahatan. Wewenang menggeledah, menahan, selalu 

diikuti dengan pembatasan-pembatasan. Dalam masyarakat, Polisi sering 

dilihat sebagai yang sehari-harinya menafsirkan hukum. Abbas said 

mengatakan bahwa hukum menjadi jembatan antara hukum dengan tujuan-

tujuan sosial yang diinginkan. Penafsiran hukum juga memungkinkan 

diatasinya konflik antara hukum dan ketertiban. Seorang Polisi misalnya, 

tidak akan melaksanakan suatu ketentuan hukum, kalau pelaksanaannya 

justru akan menimbulkan ketidaktertiban dalam masyarakat. Praktik-

praktik tersebut, menunjukan pelaksanaan tugas Kepolisian dan Kejaksaan 

tidak selalu sama benar dengan yang tertera dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam kontek inilah Polisi harus menentukan pilihan dan 

diperhadapkan dengan masalah diskresi untuk memutuskan suatu 

persoalan yang dihadapi.
6
 

Kepolisian merupakan salah satu komponen fugsional atau atau 

Lembaga negara yang memiliki tugas dan wewenang dalam bidang 
                                                           
5
 Ibid, hal 131. 

6
 Abbas Said, 2012, Jurnal Hukum dan Peradilan, Volume 1, Nomor 1 Maret, hal 148. 
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penegakkan hukum pidana. Dilihat dari perspektif legalitas hukum, tugas 

serta kewenangan Kepolisian secara fungsional tidak lain berupa 

penerapan atau penegakan hukum, dengan demikian, Polisi menjadi 

penjaga status quo dari hukum. Menurut Mahrus Ali, hal ini mempunyai 

konsekuensi bahwa apa yang dilakukan oleh Polisi tidak akan 

menyimpang dari seperangkat aturan bagi penegakan hukum itu, seperti 

perundang-undangannya sendiri, doktrin-doktrinnya, serta asas-asasnya 

yang lazim diterima dalam dunia hukum pidana. Tidak heran kalau 

kemudian muncul sebutan, bahwa Polisi itu adalah “hamba hukum”, 

“aparat penegak hukum” dan sebagainya.
7
 

Pemberian diskresi kepada Polisi pada hakikatnya bertentangan 

dengan prinsip bertindak berdasarkan hukum. Diskresi menghilangkan 

kepastian terhadap sesuatu yang akan terjadi, sedangkan salah satu fungsi 

hukum adalah menjamin kepastian. Hukum hanya dapat menentukan 

kehidupan bersama secara umum, sebab begitu hukum mengatur secara 

sangat rinci, dengan memberikan skenario langkah-langkah secara 

lengkap, maka pada waktu itu pula kehidupan masyarakat akan mengalami 

kemacetan dan terbelenggu oleh aturan hukum tersebut. Oleh karena itu 

diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu 

sendiri. 

Dalam penegakan hukum di Indonesia, perhatian mengenai saksi 

dan korban tersebut tidak terakomodasi dengan serius. Hanya sekilas 

                                                           
7
 Mahrus Ali, 2007, Paradigma Baru dalam Penggunaan Diskresi oleh Polisi dan Jaksa dalam 

Penegakan Hukum Pidana (Sistem Peradilan Pidana Progresif; Alternatif Dalam Penegakan 

Hukum Pidana), Yogyakarta:  Pascasarjana FH UII, hlm. 1 
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dituangkan dalam pengaturan acara pidana khususnya tentang Ganti Rugi 

dan Rehabilitasi sebagaimana di atur dalam Bab XII Bagian Kesatu Ganti 

Kerugian dari Pasal 95 sampai dengan Pasal 96 dan dalam Bab XII Bagian 

Kedua Rehabilitasi pada Pasal 97 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang 

Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut 

sebagai KUHAP).
8
 

Secara umum hak-hak saksi dan korban juga diatur dalam KUHAP 

namun tidak secara khusus, perlindungan terhadap saksi dan korban di 

antaranya terdapat dalam: 

1. Pasal 117 ayat (1)  KUHAP  

“Keterangan tersangka dan atau saksi kepada penyidik 

diberikan tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk 

apapun”. 

 

2.  Pasal 173 KUHAP 

“Hakim ketua sidang dapat mendengar keterangan saksi 

mengenai hal tertentu tanpa hadirnya terdakwa, untuk itu ia 

minta terdakwa keluar dari ruang sidang akan tetapi sesudah 

itu pemeriksaan perkara tidak boleh diteruskan sebelum 

kepada terdakwa diberitahukan semua hal pada waktu ia tidak 

hadir”. 

 

3. Pasal 177 ayat (1) KUHAP 

“Jika terdakwa atau saksi tidak paham bahasa Indonesia, 

hakim ketua sidang menunjuk seorang juru bahasa yang 

bersumpah atau berjanji akan menerjemahkan dengan benar 

semua yang harus diterjemahkan”. 

 

4. Pasal 178 ayat (1) KUHAP 

                                                           
8
 Lutfiandi, 2017, Perlindungan Saksi dan Korban Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, 
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“Jika terdakwa atau saksi bisu dan atau tuli serta tidak dapat 

menulis, hakim ketua sidang mengangkat sebagai penerjemah 

orang yang pandai bergaul dengan terdakwa atau saksi itu”. 

 

5. Pasal 299 ayat (1) KUHAP 

“Saksi atau ahli yang telah hadir memenuhi panggilan dalam 

rangka memberikan keterangan di semua tingkat pemeriksaan, 

berhak mendapat penggantian biaya menurut peraturan 

perundnag-undangan yang berlaku”. 

 

6. Pasal 81 KUHAP 

“Permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitas akibat tidak 

sahnya dan atau rehabilotasi akibat tidak sahnya penangkapan 

atau penahanan atau akibatnya sah penghentian penyidikan 

atau penuntutan diajukan oleh tersangka atau pihak ketiga 

yang berkepentingan kepada ketua pengadilan negeri dengan 

menyebutkan alasanya”. 

 

Selain diatur dalam KUHAP, hak-hak saksi dan korban diatur 

dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 yang 

selanjutnya disebut UU PSK adalah sebagai berikut: 

1. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, 

dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang 

berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah 

diberikannya; 

2. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk 

perlindungan dan dukungan keamanan; 

3. Memberikan keterangan tanpa tekanan; 

4. Mendapat penerjemah; 

5. Bebas dari pertanyaan yang menjerat; 

6. Mendapat informasi mengenai perkembangan kasus; 

7. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan; 

8. Mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan; 

9. Dirahasiakan identitasnya; 

10. Mendapat identitas baru; 

11. Mendapat tempat kediaman sementara; 

12. Medapat tempat kediaman baru; 

13. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan 

kebutuhan; 

14. Mendapat nasihat hukum; 
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15. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas 

waktu perlindungan berakhir; 

16. Mendapat pendampingan. 

Sementara dalam ayat (2) berbunyi: “Hak sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban tindak pidana 

dalam kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK”. 

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, kedudukan saksi 

sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian suatu perkara 

pidana, sehingga keterangan saksi dijadikan salah satu diantara lima alat 

bukti yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHAP. Penempatan 

keterangan saksi dalam urutan pertama dari lima alat bukti yang sah, 

menunjukkan pentingnya alat bukti keterangan saksi dalam penyelesaian 

pekara pidana.
9
 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian dalam skripsi yang hasilnya akan dituangkan 

dalam judul: Diskresi Kepolisian Dalam Melindungi dan Menjamin Hak-

Hak Saksi. 

B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka penulis 

merumuskan pokok permasalahan yang perlu dikaji dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Bagaimana implementasi hak-hak saksi dalam praktik hukum di 

Polres Salatiga? 

                                                           
9
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2. Bagaimana implementasi perlindungan terhadap saksi melalui 

diskresi oleh Kepolisian terhadap hak-hak saksi yang hanya diatur 

dalam UU PSK ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penilitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui implementasi hak-hak saksi dalam praktik 

hukum di Polres Salatiga. 

2. Untuk mengetahui implementasi perlindungan terhadap saksi 

melalui diskresi oleh Kepolisian terhadap hak-hak saksi yang 

hanya diatur dalam UU PSK. 

Manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Manfaat Praktis 

Penelitian hukum ini diharapkan dapat memberikan gambaran 

atas pengaturan tentang perlindungan saksi dan implementasi 

tidakan/diskresi yang dilakukan Kepolisian dalam melindungi dan 

menjamin hak-hak saksi yang tertuang didalam UU PSK termasuk 

juga di dalam KUHAP. 

2. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pidana 

khususnya dalam hal implementasi tentang perlindungan saksi 

dan korban. 
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b. Memberikan gambaran dasar mengenai tindakan aparat 

penegak hukum khususnya Kepolisian dalam hal memberikan 

perlindungan dan penjaminan hak-hak saksi dan korban. 

c. Menambah literatur yang dapat dijadikan sebagai data 

sekunderdan referensi sebagai penelitian selanjutnya. 

D. Kerangka Pemikiran 

Kondisi lingkungan peradilan di Indonesia seringkali mengalami 

permasalahan seperti lambatnya proses penyelesaian perkara, banyaknya 

manipulasi selama proses peradilan dan biaya perkara yang relative mahal, 

banyak pihak yang menghendaki agar penyelesaian perkara dilakukan 

tanpa melibatkan lembaga peradilan, dengan harapan kedua belah pihak 

sama-sama berposisi sebagai pemenang, dengan kata lain tidak ada di 

antara kedua belah pihak yang merasa dirugikan. Umumnya cara ini 

digunakan untuk sengketa ekonomi, sehingga kemudian digunakan 

Alternative Dispute Resolution (ADR) seperti mediasi, negosiasi, dan 

rekonsiliasi, sedangkan untuk penanganan kasus pidana penyelesaiannya 

diwujudkan dengan cara tidak dilanjutkannya proses penyidikan ke tahap 

penuntutan, undang-undang telah memberikan peluang untuk 

dipergunakannya kewenangan ini.
10

 

Howard Cohen mengemukakan bahwa diskresi bukan pilihan bagi 

polisi, melainkan bagian penting dan tidak dapat dihindari dari 

pekerjaannya. Ia menegaskan bahwa siapapun (petugas) yang 

                                                           
10 Prayitno, Kuat Puji, 2010, Restorative Justice untuk Sistem Peradilan Pidana Indonesia 

(Perspektif Yuridis Filosofis dalam Penegakan Hukum In Concreto), Jurnal Dinamika Hukum,  

Universitas Jendral Soedirman, hlm 107 
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melaksanakan tugas tanpa diskresi maka akan gagal atau berhenti bekerja. 

Kata-kata Cohen ini menunjukkan betapa pentingnya penggunaan diskresi 

dalam pelaksanaan tugas kepolisian. Walaupun diskresi dianggap sebagai 

bentuk penyimpangan dari asas legalitas, namun Prayudi Atmosudirdjo 

mengemukakan bahwa sebenarnya diskresi justru merupakan pelengkap 

dari asas legalitas yang menyatakan bahwa setiap tindak atau perbuatan 

administrasi negara harus berdasarkan ketentuan undang-undang.
11

 

Satjipto Rahardjo juga mengingatkan apabila hukum mengatur kehidupan 

bersama secara rinci dengan langkah-langkah secara lengkap maka 

seketika itu pula kehidupan akan macet, oleh karenanya sesungguhnya 

diskresi merupakan kelengkapan dari sistem pengaturan oleh hukum itu 

sendiri.
12

  

Dengan demikian artinya bahwa antara asas legalitas dan diskresi 

tidak bisa dipandang sebagai dua hal yang saling berlawanan dan berdiri 

sendiri, melainkan merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi. Hal 

ini didasari oleh keterbatasan hukum itu sendiri, sebagaimana 

dikemukakan La Fave (1964), bahwa (1) tidak ada perundang-undangan 

yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku 

manusia; (2) adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan 

perundang-undangan dengan perkembanganperkembangan di dalam 

masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian; (3) kurangnya biaya 

                                                           
11

 Soerjono Soekanto, 2004, Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, Ed. 1. Cet. 5, 

Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal. 22 
12

 M. Faal, 1991, Penyaringan perkara pidana oleh polisi (Diskresi Kepolisian), Jakarta: Pradnya 

Paramita,  

hal. 17 
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untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana dikehendaki oleh 

pembentuk undang-undang; dan (4) adanya kasus-kasus individual yang 

memerlukan penanganan secara khusus Penegakan hukum yang dilakukan 

tanpa diskresi atau tanpa pandang bulu, sebagaimana kata-kata Lucius 

Calpurnius Piso Caesoninus (43 SM) yang cukup terkenal yaitu Fiat 

justitia ruat caelum (hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan 

runtuh), ternyata justru menyisakan banyak persoalan.
13

 

Berkaitan dengan kurangnya perhatian mengenai perlindungan 

saksi di Indonesia karena KUHAP hanya mengatur mengenai 

perlindungan saksi dan korban secara umum, bukan mengatur secara 

spesifik bagaimana perlindungan tersebut diberikan. Melalui UU PSK 

telah diatur mengenai pasal-pasal tentang hak-hak saksi yang bisa 

diberikan oleh penyidik kepada saksi maupun korban, namun tentunya 

harus melalui berbagai mekanisme untuk mendapatkan persetujuan 

perlindungan saksi oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban), 

maka dari itu penyidik kepolisian dalam menjalankan tugas dan 

wewenangnya bisa menggunakan hak diskresi untuk memberikan 

perlindungan terhadap saksi dengan cara memberikan hak-hak saksi yang 

diatur dalam UU PSK, selain itu juga melihat dari sisi 

kemaslahatan/manfaat dari tindakan diskresi kepolisian tersebut tanpa 

menunggu keputusan dari LPSK.   

E. Metode Penelitian 

1. Metode Pendekatan 
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 Mahrus Ali, 2013, Membumikan hukum progresif, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, hal. 13-14 
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Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, 

dimana pendekatan dimulai dari pendekatan yuridis terhadap 

perundang-undangan kemudian dilihat realita di lapangan sebagai 

implementasi dari peraturan-peraturan yang dimaksud. Penelitian 

yuridis empiris merupakan model pendekatan lain dalam meneliti 

hukum sebagai objek penelitiannya, dalam hal ini hukum tidak hanya 

dipandang sebagai dispilin yang preskriptif dan terapan belaka 

melainkan juga empirical atau kenyataan hukum.
14

 

2. Jenis Penelitian 

Penulis menggunakan jenis penelitian hukum deskriptif, yaitu 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan 

keadaan subyek atau obyek hukum penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak.
15

 Melalui penelitian deskriptif, penulis 

berusaha menggambarkan secara menyeluruh tentang bagaimana 

implementasi perlindungan hukum bagi saksi dan juga diskresi 

kepolisian dalam melindungi dan menjamin hak-hak saksi. 

3. Jenis Sumber Data 

a. Data primer 

Data yang berhubungan dengan praktik hukum terkait 

pelaksanaan diskresi kepolisian dalam melindungi saksi di 

Polres Salatiga. 

b. Data sekunder 

                                                           
14

 Dalam Depri Liber Sonata, 2014, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: 

Kharakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum, Vol. 8, No.1, Januari-Maret 
15

 Soerjono Abdul Rahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Rineka Cipta, hal. 23 
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1. Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan bahan hukum 

yang mengikat, adapun bahan hukum primer yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang 

Kepolisian Negara Republik Indonesia 

- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 

2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban 

2. Bahan hukum sekunder 

Bahan hukum sekunder pada umumnya yaitu berupa 

buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan 

berkala berupa artikel-artikel tentang ulasan hukum dan 

narasi tentang arti istilah, konsep berupa ensiklopedi 

hukum.
16

 

3. Bahan hukum tersier 

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang 

menjelaskan bahan hukum primer dan sekunder, yang dapat 

berupa kamus hukum, ensiklopedia dan sebagainya. 

4. Metode Pengumpulan Data 

                                                           
16

 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2014, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta: Radja Grafindo 

Persada, hal. 145. 
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Penulis melakukan studi lapangan dengan cara melakukan 

observasi dan wawancara kepada pihak-pihak terkait (Polres Salatiga 

dan tersangka) untuk memperoleh data primer. Penulis juga 

menggunakan metode studi kepustakaan guna memperoleh data 

sekunder yang dilakukan dengan cara membaca dan mempelajari serta 

mengutip dari peraturan perundang-undangan, bukti-bukti dan 

dokumen resmi yang berkaitan dengan materi penelitian. 

5. Metode Analisis Data 

Penulis menggunakan metode analisa data deskriptif kualitatif, 

yang artinya suatu tata cara penelitian yang menghasilkan deskriptif 

analisis yang merupakan apa yang dinyatakan responden secara tertulis 

maupun lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari 

sebagai suatu yang utuh.
17

 

6. Metode Pengambilan Kesimpulan 

Dalam pengambilan kesimpulan, penulis menggunakan metode 

deduktif yang artinya adalah melihat aturan yang berlakunya bersifat 

umum kemudian melihat hasil dari pelaksanaannya dalam 

implementasi terhadap kasus khusus di Polres Salatiga. 

F. Sistematika Penulisan Skripsi 

Hasil penelitian ini akan disusun dalam format 4 (empat) bab untuk 

mendapatkan data dan gambaran secara menyeluruh terkait dengan apa 

yang akan penulis uraikan dalam penelitian ini, sistematika penulisannya 

adalah sebagai berikut: 
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 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, Dualisme Penelitian Hukum Normatif Empiris, 
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BAB I terdiri dari uraian tentang latar belakang, perumusan 

masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian dan sistematika penulisan skripsi. 

BAB II berisi tentang tinjauan pustaka. Dalam kesempatan ini 

penulis akan menguraikan mengenai tinjauan umum tentang hukum 

pidana, tinjauan umum tentang pemidanaan, tinjauan umum tentang 

hukum acara pidana , tinjauan umum tentang sistem peradilan pidana, 

tinjauan umum tentang diskresi kepolisian, tinjauan umum tentang 

perlindungan saksi. 

BAB III berisi tentang hasil dan kajian secara komprehesif yang 

dilakukan oleh penulis dengan tujuan untuk memperoleh data yang akurat 

tentang bagaimana pengaturan tentang perlindungan saksi dan pengaturan 

tentang mekanisme untuk mendapatkan jaminan atas hak-hak saksi 

sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No 31 Tahun 

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selain itu juga untuk 

mengetahui bagaimana tindakan/diskresi yang dilakukan kepolisian untuk 

melindungi dan menjamin hak-hak saksi dalam membantu mengungkap 

terangnya suatu perkara. 

BAB IV berisi tentang penarikan kesimpulan dari permasalahan 

yang terkait dengan penelitian. 

 

 

 

 


