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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah   

Dalam kedudukannya sebagai instrumen hukum publik yang 

mendukung pelaksanaan dan penerapan ketentuan hukum pidana materiil,  

maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah memiliki rumusan sistem pembuktian 

tersendiri. “Adapun rumusan sistem pembuktian tersebut tentunya untuk 

mendukung tujuan dari hukum acara pidana, yaitu untuk mencari dan 

memperoleh kebenaran materiil”.1 “Dengan tercapainya kebenaran materiil,  

maka akan tercapai pula tujuan akhir hukum acara pidana, yaitu untuk 

mencapai suatu ketertiban, ketentraman, keadilan, dan kesejahteraan dalam 

masyarakat”.2 

“Selain itu, untuk mendukung implementasi rumusan sistem 

pembuktian tersebut tentunya harus berpedoman pada asas-asas yang berlaku 

dalam proses peradilan pidana, seperti asas praduga tidak bersalah 

(presumption of innocence), asas persamaan di hadapan hukum (equality 

before the law) dan asas pemeriksaan akusator”.3 Lebih lanjut dijelaskan,  

bahwa “salah satu bentuk dari adanya asas praduga tidak bersalah maka 

terdakwa sebagai subjek dalam setiap tingkatan pemeriksaan tidak dibebani 

                                                 
1 Departemen Kehakiman RI, Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Jakarta : Departemen Kehakiman RI, 1982, hlm. 1 
2  Andi Hamzah, Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika, 2001, hlm. 9. 
3 Syamsul Bahri Radjam, “Hak Warga Negara Dalam Hukum Acara Pidana,” Panduan Bantuan 

Hukum : Pedoman Anda Memahami Dan Menyelesaikan Masalah Hukum, ed. A. Patra M. Zein 
dan Daniel Hutagalung. Jakarta : Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 2006, hlm. 273. 
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dengan kewajiban pembuktian”.4 Hal tersebut merupakan bentuk hak asasi 

terdakwa sebagai konsekuensi dari dianutnya asas pemeriksaan akusator 

dalam KUHAP. Oleh karena itu, sebagai subjek dalam pemeriksaan maka 

tersangka atau terdakwa diberikan kebebasan untuk melakukan pembelaan diri 

terhadap tuduhan atau dakwaan yang ditujukan kepada dirinya.5 

Ditinjau dari perspektif sistem peradilan pidana, maka perihal 

pembuktian merupakan hal yang sangat determinan bagi setiap pihak yang 

terlibat secara langsung dalam proses pemeriksaan perkara pidana, khususnya 

dalam hal menilai terbukti atau tidak terbuktinya kesalahan yang didakwakan 

kepada terdakwa. “Bagi penuntut umum, maka pembuktian merupakan faktor 

yang sangat determinan dalam rangka mendukung tugasnya sebagai pihak 

yang memiliki beban untuk membuktikan kesalahan terdakwa”.6 Hal tersebut 

sesuai dengan prinsip dasar pembuktian sebagaimana yang dijelaskan dalam 

Pasal 66 KUHAP yang menyatakan “bahwa pihak yang mendakwakan, maka 

pihak tersebut yang harus membuktikan dakwaannya”.7   

Dalam kapasitasnya sebagai pihak yang memiliki kewenangan untuk 

melakukan pemeriksaan pada tingkatan pengadilan, maka perihal pembuktian 

merupakan faktor yang juga sangat menentukan bagi hakim dalam mendukung 

pembentukan faktor keyakinan hakim. Hal tersebut sebagaimana yang 

tercantum dalam ketentuan Pasal 183 KUHAP yang pada pokoknya 

                                                 
4 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan 

Penuntutan. Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm.. 41 
5 Darwan Prinst, Hukum Acara Pidana Dalam Praktik . Jakarta : Djambatan, 1998, hlm. 107 
6 Lilik Mulyadi, Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana : Teori, Praktik, Teknik Penyusunan 

dan Permasalahannya . Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 49-50 
7 Adami Chazawi, Kemahiran dan Ketrampilan Praktik Hukum Pidana. Malang: Bayumedia, 

2006, hlm. 201. 
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menjelaskan bahwa “hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa harus 

didasarkan pada minimal dua alat bukti yang sah dan keyakinan hakim yang 

terbentuk didasarkan pada alat bukti yang sah tersebut”.8 Oleh karena itu, 

“apabila ditinjau dari perspektif yuridis, maka dalam perihal pembuktian 

tersebut tentunya harus berisi ketentuan tentang jenis alat bukti dan ketentuan 

tentang tata cara pembuktian yang dilakukan secara benar dan tidak boleh 

dilakukan secara sewenang-wenang dengan melanggar hak asasi terdakwa”.9 

Seringkali dalam berbagai sidang pembuktian perkara pidana, muncul 

alat bukti yang disebut dengan istilah saksi mahkota. Pada dasarnya, istilah 

saksi mahkota tidak disebutkan secara tegas dalam KUHAP, dalam KUHAP 

hanya diterangkan dalam Pasal 168 yang membuat ketentuan tentang 

seseorang yang tidak boleh menjadi saksi, yaitu termasuk orang-orang yang 

sama-sama melakukan tindak pidana. Penggunaan alat bukti saksi mahkota 

hanya dapat dilihat dalam perkara pidana yang berbentuk penyertaan, dan 

terhadap perkara pidana tersebut telah dilakukan pemisahan (splitsing) sejak 

proses pemeriksaan pendahuluan di tingkat penyidikan. Selain itu, munculnya 

dan digunakannya saksi mahkota dalam perkara pidana yang dilakukan 

pemisahan tersebut didasarkan pada alasan karena kurangnya alat bukti 

keterangan saksi dalam perkara tersebut.      

Dalam perkembangannya, ternyata muncul berbagai pendapat, baik 

yang berasal dari praktisi maupun akademisi, mengenai penggunaan saksi 

                                                 
8 Martiman Prodjohamidjojo, Komentar Atas KUHAP : Kitab Undang-Undang Hukum Acara 

Pidana. Jakarta : Pradnya Paramita, 1990, hlm. 133 
9 M. Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP : Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, Banding, Kasasi Dan Peninjauan Kembali. Jakarta : Sinar Grafika, 2003, hlm. 252. 
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mahkota sebaga i alat bukti dalam pemeriksaan perkara pidana. Sebagian pihak 

berpendapat bahwa penggunaan saksi mahkota dibolehkan karena bertujuan 

untuk tercapainya rasa keadilan publik. Namun sebagian berpendapat, bahwa 

penggunaan saksi mahkota tidak dibolehkan karena bertentangan dengan hak 

asasi dan rasa keadilan terdakwa. Bahkan perbedaan persepsi tentang 

penggunaan saksi mahkota ini juga muncul dalam berbagai yurisprudensi 

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka untuk dapat mengetahui 

penggunaan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana khususnya dalam 

kaitannya dengan kedudukan dan perlindungan saksi mahkota, maka penulis 

tertarik untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Kedudukan 

dan Perlindungan Hukum terhadap Saksi Mahkota dalam Proses 

Peradilan Pidana (Studi Kasus di Wilayah Hukum  Kota Surakarta)”.  

 

B. Pembatasan Masalah 

Dengan maksud agar penulisan skripsi ini mengarah pada pembahasan 

yang diharapkan, tidak salah sasaran dan mampu memberikan deskripsi 

tentang masalah yang akan penulis teliti, maka penulis perlu memberikan 

pembatasan. Dalam pembahasan skripsi ini penulis membatasi masalah 

kedudukan dan perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam proses 

peradilan pidana (studi kasus di wilayah hukum kota Surakarta).. 

 

C. Perumusan Masalah  
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Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas maka penulis 

membatasi pokok kajian pada perumusan masalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana kedudukan saksi mahkota dalam proses peradilan pidana di 

Indonesia berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku?  

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam proses 

peradilan pidana di Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan 

yang berlaku? 

3. Hambatan apa sajakah yang dihadapi dalam memberikan perlindungan 

hukum terhadap saksi mahkota? 

4. Upaya-upaya apa yang dilakukan aparat penegak hukum dalam mengatasi 

hambatan dalam memberikan perlindungan hukum terhadap saksi 

mahkota? 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian adalah suatu hal yang harus dicapai dalam 

melakukan suatu aktvitas tertentu. Berdasarkan latar belakang dan perumusan 

masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai penulis 

dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Tujuan Subyektif  

a) Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian 

khususnya dalam bidang hukum acara pidana yang berhubungan 

dengan perlindungan terhadap saksi dalam proses peradilan.  
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b) Untuk memperoleh data-data yang akan digunakan penulis untuk 

menyusun penulisan hukum sebagai salah satu syarat meraih gelar 

kesarjanaan ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta.  

2. Tujuan Obyektif  

a) Untuk mengetahui kedudukan saksi mahkota menurut ketentuan 

perundang-undangan yang berlaku di Indonesia 

b) Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap saksi mahkota dalam 

menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam proses 

peradilan.  

c) Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam memberikan 

perlindungan hukum bagi saksi mahkota. 

d) Untuk mengetahui usaha-usaha yang dilakukan aparat penegak hukum 

dalam memberikan perlindungan hukum bagi saksi mahkota. 

 

E. Manfaat penelitian 

Salah satu hal yang penting dari penelitian adalah manfaat yang 

dapat diperoleh. Dalam penelitian ini penulis mengharapkan manfaat sebagai 

berikut :  

1. Manfaat Teoritis  

Penulisan hukum ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi 

hukum acara pidana pada umumnya dan memberikan jawaban segala 
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permasalahan dalam usaha meningkatkan perlindungan hukum terhadap 

seluruh warga negara Indonesia.  

2. Manfaat Praktis  

a. Memberikan sumbangan pemikiran dan wacana yang luas bagi para 

pihak yang berkepentingan dalam penelitian ini.  

b. Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan masalah tertentu secara 

sistematis dan berusaha memecahkan masalah yang ada dengan 

metode ilmiah yang menunjang pengembangan ilmu pengetahuan yang 

penulis dapat selama perkuliahan.  

 

F. Kerangka Pemikiran  

Keberhasilan suatu proses peradilan pidana sangat tergantung pada alat 

bukti yang berhasil dimunculkan di tingkat pengadilan, utamanya yang 

berkenaan dengan saksi. Tidak sedikit kasus yang kandas ditengah jalan 

karena ketiadaan saksi untuk menopang tugas penuntut umum. Penuntut 

umum akan mengembalikan berkas pemeriksaan kepada penyidik apabila 

syarat dua alat bukti yang sah menurut KUHAP belum terpenuhi, dimana 

salah satu alat bukti yang dapat digunakan adalah saksi. Hal tersebut cukup 

beralasan karena menurut Pasal 183 KUHAP disebutkan bahwa hakim tidak 

dapat menjatuhkan pidana kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti 

yang sah dan dengan keyakinan hakim. Jadi dapat dikatakan bahwa selain 

dengan adanya dua alat bukti yang sah, putusan hakim juga harus didasarkan 

pada keyakinannya tentang kesesuaian antar alat bukti tersebut. 
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Dengan demikian jelas bahwa keberadaan alat bukti dalam proses 

peradilan pidana sangatlah penting, salah satu alat bukti yang penting tersebut 

adalah saksi, yang merupakan elemen yang sangat menentukan dalam suatu 

proses peradilan pidana. Namun demikian, meskipun kedudukan dan peranan 

saksi yang sangat penting, ternyata peran saksi dalam proses peradilan pidana 

sangat jauh dari perhatian masyarakat dan penegak hukum, bahkan sampai 

pada tahun 2006 belum ada Undang-Undang khusus yang mengatur tentang 

perlindungan saksi sebelum keluarnya Undang-Undang nomor 13 tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, yang ada baru beberapa peraturan 

pemerintah tentang perlindungan saksi tindak pidana tertentu, seperti PP No. 

57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus bagi Pelapor dan 

Saksi dalam Tindak Pidana Money Laundry, PP No. 2 Tahun 2002 tentang 

Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM 

yang Berat, PP No. 24 Tahun 2003 tentang Perlindungan terhadap Saksi, 

Penyidik, Penuntut Umum, dan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana 

Terorisme. Namun meskipun telah ada undang-undang maupun peraturan 

pemerintah yang mengatur tentang saksi, praktiknya masih banyak saksi yang 

enggan untuk hadir dalam memberikan kesaksianya baik di tingkat penyidikan 

sampai tingkat pemeriksaan di pengadilan. 

Keengganan saksi untuk terlibat dalam suatu proses peradilan 

disebabkan karena berbagai hal. Sejumlah saksi tidak mau datang untuk  

memberikan kesaksiannya karena ketakutan akan adanya kekerasan ataupun 

ancaman dari tersangka, terdakwa atau pihak-pihak yang berkepentingan 
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dalam perkara tersebut, baik secara fisik maupun mental, sehingga saksi dalam 

memberikan keterangan di muka sidang merasa tertekan. Selain itu 

keengganan saksi dalam memberikan kesaksiannya di dalam proses peradilan 

pidana juga dikarenakan tidak mau direpotkan dengan perkara tersebut karena 

merasa bukan urusannya dan hanya membuang-buang waktu, tenaga, pikiran,  

dan biaya. 

Dalam praktik hukum acara pidana dikenal istilah saksi mahkota. 

Sebenarnya saksi mahkota hanyalah istilah yang digunakan untuk menyebut 

saksi yang juga berkedudukan sebagai terdakwa dalam tindak pidana 

penyertaan. Penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam perkara 

pidana menimbulkan pro dan kontra. Ada yang berpendapat bahwa 

penggunaan saksi mahkota akan dapat dengan mudah memecahkan perkara 

yang sedang dihadapi, karena mungkin tidak ada saksi lain yang mengetahui 

tindak pidana tersebut. Namun selain itu juga terdapat pendapat kontra 

terhadap penggunaan saksi mahkota, karena akan muncul berbagai 

permasalahan yuridis dengan adanya penggunaan saksi mahkota ini. 

Munculnya alasan untuk memenuhi dan mencapai rasa keadilan pub lik 

sebagai dasar argumentasi diajukannya saksi mahkota bukan merupakan hal 

yang dapat menjustifikasi penggunaan saksi mahkota sebagai alat bukti dalam 

setiap pemeriksaan perkara pidana.  

Secara normatif, pengajuan dan penggunaan saksi mahkota merupakan 

hal yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip peradilan yang adil dan 

tidak memihak (fair trial) dan juga merupakan pelanggaran terhadap kaidah 
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hak asasi manusia sebagaimana yang diatur dalam KUHAP sebagai instrumen 

hukum nasional. Mengapa dikatakan demikian, karena belum ada Undang-

Undang khusus yang mengatur tentang perlindungan hukum terhadap saksi 

mahkota, sebenarnya sebelum adanya Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 

tentang Perlindungan Saksi dan Korban, perlindungan terhadap saksi telah 

diatur dalam KUHAP, Undang-Undang pidana khusus, dan peraturan 

pemerintah tentang perlindungan saksi terhadap tindak pidana tertentu.  Akan 

tetapi, meskipun telah ada Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, namun tetap dalam pelaksanaannya belum 

maksimal dan belum menjangkau seluruh masyarakat yang berperan sebagai 

saksi karena hanya terdapat satu lembaga perlindungan saksi korban yang 

ditempatkan di Jakarta. Seharusnya perlu dibentuk lembaga perlindungan 

saksi korban minimal disetiap kabupaten/kota. 

Selama ini kewajiban-kewajiban saksi dalam proses peradilan lebih 

menonjol daripada hak-hak yang diberikan kepadanya. Padahal KUHAP telah 

merumukan sejumlah hak bagi terdakwa yang melindunginya dari 

kemungkinan pelanggaran HAM. Dengan berdasarkan pada asas kesamaan 

dalam hukum, maka saksi dalam proses peradilan pidana harus pula diberikan 

perangkat hukum yang menjamin perlindungan  yang lebih serius oleh negara 

terhadap dirinya, sehingga penegakan hukum di indonesia dapat ditegakkan 

dengan sebaik-baiknya. 

 
G. Metode Penelitian  
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Dalam suatu penelitian ilmiah diperlukan metode karena mutu, nilai 

validitas dan hasil penelitian ilmiah ditentukan oleh ketepatan pemilihan 

metode penelitian. Penulisan hukum ini menggunakan metode penelitian 

sebagai berikut:  

1. Pendekatan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang berdasarkan studi 

kepustakaan yang bersifat yuridis-empiris, artinya penelitian hanya 

dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang 

bersifat hukum dan praktik perlindungan saksi mahkota, di kota Surakarta 

oleh aparat penegak hukum.  

2. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk 

menggambarkan gejala atau peristiwa hukum dengan tepat dan jelas serta 

mencoba menggambarkan bagaimana kedudukan dan perlindungan hukum 

terhadap saksi mahkota serta peraturan perundang-undangan yang berlaku 

dikaitkan dengan teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif 

yang menyangkut permasalahan yang dikemukakan.  

3. Lokasi Penelitian  

Dalam penelitian dan praktik perlindungan saksi mahkotaini 

penulis memilih lokasi penelitian di wilayah hukum kota Surakarta dengan 

berdasarkan pertimbangan bahwa letak kota Surakarta yang merupakan 

daerah tempat tinggal penulis sehingga mempermudah penulis dalam 

melakukan penelitian dan berdasarkan informasi yang diperoleh dalam pra 

penelitian, bahwa terdapat kasus yang melibatkan saksi mahkota. 
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4. Jenis Data dan Sumber Data  

a. Jenis Data  

1) Data Primer  

Data primer adalah keterangan atau fakta yang diperoleh secara 

langsung melalui penelitian lapangan atau dari lokasi penelitian. 

Data primer ini diperoleh dari hasil wawancara atau observasi.  

2) Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari penelitian 

kepustakaan dan dokumentasi yang merupakan hasil penelitian dan 

pengolahan data yang sudah tersedia dalam bentuk buku, jurnal 

hukum atau dokumen lain yang berkaitan dengan pokok 

permasalahan yang diteliti.  

b. Sumber Data  

Data primer yang diperoleh dari hasil studi lapangan, dimana 

data diperoleh dari aparat penegak hokum, khususnya polisi, jaksa, dan 

hakim, juga tersangka/ terdakwa. 

Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti dan 

mengadakan penelusuran literature hukum serta menganalisa data 

sekunder, tujuan untuk memperoleh data-data atau kebenaran yang 

akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan 

kepastian hukum tetap. Berkaitan dengan data yang digunakan, bahan 

hukum yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:  
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1) Bahan hukum primer yang digunakan, peraturan perundang-

undangan seperti Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, dan 

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban.  

2) Bahan hukum sekunder yang merupakan bahan hukum yang paling 

banyak digunakan dalam penelitian ini, meliputi buku, artikel 

ilmiah, jurnal online dari Pusat Data West Law, dan makalah 

terkait. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Data yang digunakan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

teknik sebagai berikut: 

a) Studi lapangan (Observasi) 

Merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan 

mengadakan pengamatan dan pencatatan dengan sistematis 

terhadap masalah yang diteliti.  

b) Studi kepustakaan 

Dalam penelitian ini penulis mempelajari dan mengkaji buku-buku, 

arsip-arsip, jurnal dan dokumen dan peraturan perundang-

undangan yang bersangkutan dengan masalah yang diteliti.  

c) Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan mengadakan tanya jawab langsung 

dengan responden atau pihak yang berwenang guna memperoleh 

data baik lisan maupun tulisan atau sejumlah data atau keterangan 

atau data yang diperlukan.  
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6. Teknik Analisis Data  

Analisis data pada penulisan hukum lazimnya dilakukan melalui 

pendekatan kualitatif. Menurut Soerjono Soekanto, “pendekatan kualitatif 

adalah cara penelitian yang menghasilkan deskriptif analisis yaitu apa 

yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga 

perlakuannya yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan 

yang utuh”. 10 

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data berdasarkan logika 

deduksi yaitu dengan memperhatikan penafsiran hukum yang dilakukan 

terhadap asas-asas hukum di bidang pembuktian khususnya terhadap data 

primer dan data sekunder yang berupa bahan hukum primer dan sekunder. 

Dalam penelitian ini dijelaskan mengenai dasar teori pembuktian dan teori 

alat bukti sebagai ilmu murni dari hukum acara pidana dikaitkan dengan 

kedudukan dan perlindungan hukum terhadap saksi dalam proses 

beracaranya. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Penelitian ini terdiri dari empat bab yang disusun secara sistematis, 

dimana diantara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu rangkaian 

yang berkesinambungan. Sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai 

berikut: 

                                                 
10 Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta : UI, 1986, hlm 5. 
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Pendahuluan terdiri dari: latar belakang masalah, pembatasan 

masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

Tinjauan pustaka yang terdiri dari: tinjauan umum tentang 

penegakan hukum pidana meliputi: pengertian penegakan hukum pidana, 

tujuan hukum acara pidana, fase-fase penyelesaian perkara pidana, yaitu: 

pemeriksaan pendahuluan yang terdiri dari penyelidikan, penyidikan dan 

penuntutan. Pemeriksaan di sidang pengadilan, yang meliputi pengadilan 

negeri dan upaya hukum, yang terdiri dari banding, kasasi, dan peninjauan 

kembali, serta tahap eksekusi. Selanjutnya juga dibahas tentang sistem 

pembuktian, beban pembuktian, dan alat bukti. 

Kemudian selanjutnya adalah hasil penelitian dan pembahasan,  

dimana penulis akan membahas tentang kedudukan saksi mahkota dalam 

proses peradilan pidana, perlindungan hukum terhadap saksi mahkota 

dalam proses peradilan pidana yang tediri dari perlindungan saksi mahkota 

di Poltabes Surakarta, Kejaksaan negeri Surakarta dan Pengadilan Negeri 

Surakarta, Hambatan-hambatan dalam memberikan perlindungan bagi 

saksi mahkota serta upaya-upaya yang dilakukan dalam menghadapi 

hambatan dalam memberikan perlindungan terhadap saksi mahkota. 

Dan yang terakhir adalah Penutup yang Berisi tentang kesimpulan 

dan saran yang berisikan kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-bab 

sebelumnya, serta saran menjadi penutup. 

 


