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IMPLEMENTASI HAK SAKSI MEMBERIKAN KETERANGAN SECARA 

BEBAS DALAM PROSES PENYIDIKAN 

(Studi kasus di Polres Sragen) 

 

Abstrak 

Mengenai implementasi memberikan keterangan secara bebas pada proses 

penyidikan yang dilakukan di Polres Sragen masih belum maksimal karena masih 

terdapat beberapa hambatan. Hambatan yang ditemui saksi saat memberikan 

keterangan secara bebas di Polres meliputi, saksi yang merasa terbebani dengan 

sumpah sebelum memberikan keterangan, adanya pertanyaan yang menyudutkan 

dan terdapat penekanan, karena adanya ancaman dari pihak lawan yang sedang 

saksi bongkar kejahatannya, adanya tuntutan hukum, dan keamanan saksi belum 

tentu terjamin. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya hambatan 

diatas maka aparat penegak hukum terutama di daerah Sragen adalah peran aparat 

penegak hukum harus ditingkatkan, saksi harus diberi perlindungan yang 

memadai atas laporan yang dibuat mengenai suatu peristiwa agar saksi tidak 

merasa takut lagi untuk memberikan keterangan, memenuhi hak-hak saksi dan 

korban, serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan jasa 

penasihat hukum. 

 

Kata Kunci: keterangan secara bebas, saksi, hambatan 

 

Abstract 

Regarding the implementation of giving information freely on the investigation 

process carried out at the Sragen Police, it is still not optimal because there are 

still several obstacles. The obstacles that the witness encountered when giving 

testimony freely at the Polres included witnesses who felt burdened by oaths 

before giving their testimony, questions that were cornering and there was 

suppression, because of threats from opposing parties who were witnesses 

exposing their crimes, lawsuits, and witness safety. not necessarily guaranteed. 

Efforts that can be made to prevent the occurrence of the above obstacles, law 

enforcement officers, especially in the Sragen area, are that the role of law 

enforcement officers must be increased, witnesses must be given adequate 

protection for reports made regarding an incident so that witnesses are no longer 

afraid to provide information, fulfill their rights. The rights of witnesses and 

victims, as well as increasing public awareness in using legal advisory services. 

 

Keywords: free information, witness, obstacle 

 

1. PENDAHULUAN 

Tindak pidana merupakan tindakan yang menyimpang dan ada hukum yang 

mengatur bagi pelaku tindak pidana tersebut. Memperhatikan hukum positif suatu 

negara, tidak lepas dari sistem hukum yang berlaku di negara tersebut (Effendi & 

Taufani, 2014). Maka demi ketertiban hidup masyarakat, negara perlu mengambil 
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tindakan hukum bagi para pelaku yang melakukan tindakan yang melanggar 

hukum. Terlebih lagi negara Indonesia adalah negara hukum dan hal ini tercantum 

dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 1 

ayat (3) yang berbunyi Negara Indonesia adalah negara hukum (Bakhri, 2014). 

Dalam menegakkan hukum perlu adanya alat bukti dari sebuah tindakan yang 

melanggar hukum, guna membuktikan bersalah atau tidaknya seseorang (Bakhri, 

2012). Dalam Pasal 184 KUHAP menyebutkan bahwa alat-alat bukti yang sah 

ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. 

Keterangan saksi dan korban merupakan bukti yang sangat penting 

mengingat sulitnya para aparat penegak hukum dalam mencari dan menemukan 

kejelasan tentang tindak pidana yang menyebabkan adanya ancaman fisik dan 

prikis pihak tertentu yang disebabkan oleh pelaku tindak pidana. Namun banyak 

saksi yang enggan memberikan keterangan ataupun tidak berani mengungkapkan 

kesaksian yang sebenarnya karena tidak ada jaminan akan keselamatan dirinya 

dan juga keluarganya, serta adanya perlakuan yang tidak manusiawi (Budiman, 

2015). Sebagai contoh kasus korupsi yang seringkali tidak terungkap akibat saksi 

tidak merasa nyaman dan aman untuk memberikan keterangan karena saksi 

merasa mendapat tekanan. Proses penegakan hukum yang dilakukan tentu 

seharusnya dapat memberikan keadilan bagi semua pihak, terutama pihak yang 

berkonflik. Dalam sistem peradilan pidana yang di anut sekarang, pemidanaan 

terhadap pelaku kejahatan merupakan fokus utama (Budiman, 2015). 

Saksi bukanlah bukti satu-satunya dalam suatu tindakan hukum, tetapi 

suksesnya pembuktian suatu tindakan hukum didukung oleh adanya saksi dan 

hampir semua kasus melibatkan saksi dalam pembuktian di pengadilan. Lahirnya 

Undang-undang perlindungan saksi dan korban dianggap sangat penting dalam 

rangka perlindungan saksi dan korban terhadap hak-hak individunya. Formulasi 

undang-undang perlindungan saksi merupakan fenomena hukum acara pidana 

Indonesia sebagai subsistem peradilan pidana, dimana dalam penegakkannya 

selalu bersinggungan dengan para penegak hukum. Penegakkan hukum dalam 

perlindungan saksi, ditemukan bahwa para saksi seringkali tidak mendapat 

perlindungan hukum dan bahkan malah dijadikan tersangka. Demikian dalam 
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kebijakan formulasi hukum tetang perlindungan saksi dimasa yang akan datang 

diperlukan harmonisasi hukum baik itu Kitab Undang-undang Hukum Pidana, 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yang dibentuk dalam satu sistem 

hukum, sehingga memudahkan dalam pelaksanaan hukum (Budoyo, 2008). 

Saksi merupakan pihak yang telah terlibat dalam perkara pidana. Ia 

menduduki peran dan fungsi yang penting dalam suatu pemeriksaan perkara 

disidang pengadilan. Tanpa adanya saksi, suatu tindak pidana akan sulit diungkap 

kebenarannya. Maksud menanyai saksi adalah memberikan kesempatan untuk 

menyatakan bahwa tersangka tidak bersalah, ataupun jika bersalah mengakui 

kesalahannya. Mengingat peran dan fungsinya yang sangat penting maka 

Pemerintah menjamin hak dan kewajiban seorang saksi dan memberikan 

perlindungan khusus terhadap saksi tersebut yang diatur, dijamin dan dituangkan 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2006 Tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Dan di perbaharui dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban. 

Saksi memang alat bukti, tetapi saksi juga adalah manusia, tidak bisa 

disamakan dengan jenis alat bukti yang lain yang berupa barang dan sebagainya. 

Saksi sebagai subyek hukum tidak saja memiliki hak dan kewajiban tetapi juga 

pemangku kepentingan. Itulah sebabnya dalam banyak perkara pidana kesediaan 

untuk menjadi saksi dinilai orang mencari masalah. Karena saksi sering mendapat 

ancaman atau intimidasi baik bagi dirinya sendiri maupun bagi keluarganya, 

apakah itu berupa ancaman fisik, psikis bahkan serangan balik secara hukum 

(Kawengian, 2016). 

Jaminan perlindungan terhadap saksi dan korban memiliki peranan penting 

dalam proses peradilan pidana sehingga dengan keterangan saksi dan korban yang 

diberikan secara bebas dari rasa takut dan ancaman dapat mengungkap suatu 

tindak pidana. Perlindungan terhadap saksi dan korban harus diberikan bila 

menginginkan proses hukum berjalan benar dan keadilan ditegakkan. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam 

penelitian ini adalah: Pertama, bagaimana implementasi hak saksi memberikan 
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keterangan secara bebas dalam proses penyidikan di Polres Sragen. Kedua, Apa 

saja hambatan-hambatan dan apa penyebab terjadinya hambatan dalam 

implementasi hak saksi memberikan keterangan secara bebas berikut solusinya. 

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yakni: Pertama, 

untuk mengetahui implementasi hak saksi memberikan keterangan secara bebas 

dalam proses penyidikan di Polres sragen. Kedua, Untuk mengetahui hambatan-

hambatan dan juga penyebab terjadinya hambatan saksi dalam memberikan 

keterangan secara bebas dalam proses penyidikan berikut solusinya. 

 

2. METODE 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan hukum 

yuridis empiris (Ali, 2018). Penelitian ini dilakukan di Polres Sragen dan jenis 

data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah: Pertama, data primer 

yang diperoleh secara langsung dari lapangan dan dikumpulkan dengan cara 

wawancara pada penyidik, saksi dan advokat. Kedua, data sekunder merupakan 

data yang lebih dahulu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang di luar peneliti, 

melalui studi kepustakaan, dokumen, perundang-undangan, laporan, dan data lain 

yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, terdiri dari bahan hukum 

primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data yang gunakan 

dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan Studi lapangan yaitu dilakukan 

dengan cara observasi dan wawancara. Analisis data yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah teknik deskriptif kualitatif (Nurani, 2018). 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Implementasi Hak Saksi Memberikan Keterangan Secara Bebas Dalam 

Proses Penyidikan Di Polres Sragen 

Mengenai implementasi hak memberikan keterangan secara bebas menurut 

penyidik adalah hak memberikan keterangan secara bebas ialah tetap berdasar 

pada perkaranya dan tidak keluar dari KUHAP atau ketentuan hukum yang ada 

dalam Undang-undang dan unsur yang ingin dibuktikan dari tindakan tersangka 

terbukti. Kebebasan memberikan keterangan merupakan hak asasi manusia. 
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Menurut saksi TP bahwa, pada saat pemeriksaan oleh penyidik terdapat 

beberapa pertanyaan yang menyudutkan dirinya. Padahal saksi sudah menjelaskan 

kronologi kejadian sepanjang pengetahuan saksi, tetapi penyidik terus 

menanyakan pertanyaan yang saksi tidak ketahui dan mengulang pertanyaan yang 

telah ditanyakan dengan adanya penekanan pada pertanyaan tersebut sehingga 

saksi merasa tidak nyaman dengan tindakan penyidik tersebut. Saksi MNK 

menyebutkan bahwa ia merasa terbebani dengan sumpah sebelum ia memberikan 

keterangan kepada penyidik. Saksi menjelaskan bahwa sebenarnya ia enggan 

menjadi saksi karena takut dimintai pertanggungjawaban atas keterangan yang 

diberikan kepada penyidik. Menurut saksi IM bahwa, dalam pemeriksaan saksi 

pada penyidikan tidak ada jaminan keamanan jasmani maupun rohani dari 

tersangka. Dan saksi  menyebutkan bahwa dirinya tidak didampingi oleh 

pengacara dan kurangnya pengetahuan dalam mengatasi perkara yang ia hadapi. 

Saksi MNK juga menyebutkan bahwa, tidak ada jaminan hak-hak saksi dapat 

terpenuhi, saksi mengatakan setelah memberikan keterangan juga saksi tidak 

mendapat kabar tentang perkembangan kasus.  

Hasil dari penelitian yang dilakukan penulis dengan melakukan 

wawancara dengan penyidik, advokat dan saksi dapat diambil kesimpulan bahwa 

penyidik Polres Sragen telah berusaha memenuhi hak-hak saksi sesuai dengan 

ketentuan KUHAP tetapi masih banyak saksi yang merasa haknya belum 

terpenuhi. Masih ada saksi yang merasa adanya tekanan dari penyidik sehingga 

saksi tidak dapat secara bebas memberikan keterangan. Akan tetapi walaupun 

dalam KUHAP sudah mengatur tentang hak-hak saksi tetap saja masih ada 

penyimpangan yang terjadi terutama dari penegak hukum. Untuk mendapat dan 

memastikan kebenaran dari keterangan saksi seringkali menjadi pemicu terjadinya 

pelanggaran hak terhadap saksi oleh penegak hukum yang berwenang. 

3.2 Hambatan-Hambatan Dan Penyebab Terjadinya Hambatan Dalam 

Implementasi Hak Memberikan Keterangan Secara Bebas Pada Proses 

Penyidikan Di Polres Sragen 

Adanya hambatan-hambatan pada penerapan hak memberikan keterangan secara 

bebas dalam proses penyidikan yang dialami saksi dan korban sebagai berikut: (a) 
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saksi merasa terbebani dengan sumpah, (b) pertanyaan yang menyudutkan saksi, 

(c) Pertanyaan yang diulang-ulang dan ada penekanan, (d) keamanan saksi belum 

tentu terjamin, (e) penegak hukum yang lalai, (f) saksi tidak didampingi oleh 

penasehat hukum. 

3.3 Solusi Untuk Menyelesaikan Hambatan-Hambatan Saksi Untuk 

Memberikan Keterangan Secara Bebas Dalam Proses Penyidikan 

Solusinya agar saksi dapat memberikan keterangan secara bebas dalam proses 

penyidikan yakni: (a) Saksi didampingi dari pengacara/ penasehat hukum selama 

menjadi saksi dan memberikan keterangan, (b) Adanya jaminan keamanan yang 

diberikan kepada saksi oleh penegak hukum yang berwenang agar saksi dapat 

memberikan keterangan dengan tenang, (c) Adanya peranan LPSK dalam 

melindungi saksi selama berperkara, (d) Dari pihak yang berwenang lebih 

meningkatkan pengawasan dan memberikan sanksi kepada penegak hukum yang 

lalai dalam menjalankan tugasnya, (e) Meningkatkan profesionalisme penegak 

hukum agar erpikir dan bertindak melampaui hukum tertulis tanpa menciderai 

nilai keadilan. (f) Adanya kesadaran hukum dari masyarakat dan memberikan 

gambaran kesadaran hukum bagi masyarakat. 

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

Kesimpulan yang dapat diambil penulis mengenai implementasi memberikan 

keterangan secara bebas pada proses penyidikan di Polres Sragen. Pertama, 

mengenai implementasi memberikan keterangan secara bebas pada proses 

penyidikan yang dilakukan di Polres Sragen masih terdapat kekurangan dan 

belum efektif. Kedua, Hambatan-hambatan dan solusi mengenai hak memberikan 

keterangan secara bebas dalam proses penyidikan. Hambatan yang berupa saksi 

yang merasa terbebani dengan sumpah, pertanyaan yang terkesan menyudutkan, 

keamanan saksi belum tentu terjamin, pertanyaan yang diulang-ulang dan ada 

kesan penekanan dalam pertanyaan tersebut. Solusinya ialah saksi harus diberi 

perlindungan yang memadai atas laporannya, peran aparat penegak hukum harus 

ditingkatkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan jasa 
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penasihat hukum. Ketiga, penyebab terjadinya hambatan dalam implementasi hak 

memberikan keterangan secara bebas ialah tidak adanya jaminan perlindungan 

hukum bagi saksi dan korban, adanya aparat penegak hukum yang lalai dalam 

menjalankan tugas dan tidak memenuhi hak-hak saksi dan korban dan kurangnya 

kesadaran hukum dari masyarakat. 

4.2 Saran 

Saran yang dapat penulis berikan dalam hal implementasi hak saksi memberikan 

keterangan secara bebas pada proses penyidikan ialah Perlindungan keamanan 

dari ancaman fisik serta adanya jaminan keamanan yang diberikan kepada saksi 

oleh penegak hukum yang berwenang, saksi didampingi dari pengacara/ penasehat 

hukum, meningkatkan profesionalisme penegak hukum agar erpikir dan bertindak 

melampaui hukum tertulis tanpa menciderai nilai keadilan dan Adanya kesadaran 

hukum dari masyarakat dan memberikan gambaran kesadaran hukum bagi 

masyarakat. 
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