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KATA PENGANTAR 

Puji syukur kami panjatkan pada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat–Nya yang 

berlimpah sehingga penelitian dengan tema, “Profil Perlindungan LPSK 

kepada Terlindung pada Tahap Penyelidikan” dapat diselesaikan tahun ini.  

Sebagaimana diketahui bersama, tahun 2020 harus dilalui dengan banyak 

tantangan. Dimulai dari penurunan anggaran LPSK dibandingkan tahun 2019, 

hingga Pandemi Covid–19 yang melanda Indonesia. Penurunan anggaran di 

awal tahun, lantas diperparah dengan pengetatan anggaran 

kementerian/lembaga, termasuk LPSK, dalam rangka penanganan Covid–19. 

Selain anggaran, bagaimana menjaga kesehatan dan tidak sampai terpapar 

Covid–19, juga menjadi tantangan dalam pelaksanaan tugas selama tahun 

2020. Dengan sejumlah tantangan itu, pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK 

secara kelembagaan diupayakan tetap terlaksana, termasuk dalam bidang 

kerja penelitian dan pengembangan. 

Kami bersyukur, tahun ini, penelitian tetap bisa terlaksana meski hanya satu 

judul dengan tim peneliti yang berasal dari internal LPSK. Pada dasarnya, 

penelitian ini disusun dalam rangka mengetahui persentase perlindungan 

yang harus dihentikan oleh LPSK pada tahap penyelidikan. Penghentian 

perlindungan diasumsikan menandakan ada hambatan dalam proses hukum. 

Penelitian dilakukan berbasis dokumen berupa risalah penghentian 

perlindungan selama periode Januari 2019–Juni 2020. Harapannya hasil dari 

penelitian dapat menjadi bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan 

LPSK dalam memutuskan perlindungan yang diajukan pada tahap 

penyelidikan dengan memerhatikan profil perkara yang diajukan.  

Penelitian dilaksanakan tim peneliti yang berasal dari internal LPSK dengan 

Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep–408/1.3.4.HMKS/LPSK/06/2020 tentang 
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Pembentukan Tim Peneliti “Profil Perlindungan LPSK kepada Terlindung pada 

Tahap Penyelidikan” di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Tahun 2020, 

dengan masa kerja mulai 1 Juli–31 Oktober 2020.  

Namun, mengingat sejumlah faktor, masa kerja tim peneliti akhirnya 

diperpanjang selama 1 bulan 15 hari, mulai dari 1 November–15 Desember 

2020 dengan Keputusan Ketua LPSK Nomor Kep–564/1.3.4.HMKS/ 

LPSK/11/2020. Dan, hasil penelitian akhirnya dapat dipaparkan di hadapan 

Pimpinan LPSK pada tanggal 11 Desember 2020. 

Kami yakin penelitian ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, kami 

yang tergabung dalam tim menerima setiap masukan yang dapat menambah 

kontribusi positif untuk perbaikan dan pengembangan kapasitas tim secara 

pribadi, maupun bagi pengembangan LPSK.  

Tidak lupa kami juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh Pimpinan 

dan seluruh insan LPSK yang telah memberikan dukungan dan bantuan 

sehingga penelitian, “Profil Perlindungan LPSK kepada Terlindung pada Tahap 

Penyeledikan” mampu terlaksana dan tersusun sesuai dengan jadwal.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dibentuk sebagai amanat 

dari Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 

2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban. Undang-undang Perlindungan Saksi dan 

Korban memberikan tugas dan kewenangan kepada LPSK untuk memberikan 

perlindungan dan hak-hak lain kepada saksi dan/atau korban. 

Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban juga mengatur apa saja 

jenis perlindungan dan bantuan bagi para saksi dan/atau korban tindak pidana. 

Jenis perlindungan dimaksud antara lain perlindungan fisik, pemenuhan hak 

prosedural, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitasi psikososial, 

fasilitasi perhitungan restitusi dan kompensasi.  

Untuk mengakses semua jenis perlindungan dan bantuan yang disediakan 

negara melalui LPSK tersebut, saksi dan/atau korban harus dapat memenuhi 

persyaratan, yaitu sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban, tingkat 

ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban, hasil analisis tim medis 

atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban, dan rekam jejak tindak pidana 

yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau korban. 

Sementara tata cara untuk mendapatkan perlindungan maupun bantuan, 

saksi dan/atau korban, baik atas inisiatif sendiri maupun atas permintaan 

pejabat yang berwenang, mengajukan permohonan secara tertulis kepada LPSK. 

Kemudian LPSK segera melakukan pemeriksaan terhadap permohonan 

sebagaimana dimaksud dan keputusan LPSK atas permohonan perlindungan itu 

akan diberikan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan 

perlindungan diajukan. Meski dalam kondisi tertentu, LPSK juga dapat 

memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan. 
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Sejak terbentuk pada bulan Agustus tahun 2008, permohonan perlindungan 

ke LPSK terus menunjukkan grafik peningkatan. Dalam lima tahun terakhir, 

jumlah permohonan perlindungan ke LPSK berkisar antara 1.600–1.900 setiap 

tahunnya. Setiap permohonan perlindungan diproses secara berjenjang di LPSK, 

mulai dari penelahaan permohonan yang bertujuan untuk mengecek syarat 

formil dan materiil hingga dibawa ke Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK. 

Pada RPP inilah, permohonan perlindungan yang diajukan saksi dan/atau 

korban bakal diputuskan, apakah diterima atau ditolak.  

Untuk permohonan perlindungan yang ditolak, saksi dan/atau korban akan 

mendapatkan salinan keputusan secara tertulis. Sedangkan jika permohonan 

perlindungan dinyatakan diterima, pelaksanaan perlindungan selanjutnya akan 

dilaksanakan tim dari Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, sesuai dengan 

jenis perlindungan dan bantuan yang diajukan dan diputuskan diterima oleh 

RPP LPSK. Perlindungan diberikan setelah saksi dan/atau korban 

menandatangani surat perjanjian perlindungan dari LPSK.  

Perlindungan kepada saksi dan/atau korban tindak pidana yang dilakukan 

LPSK sebenarnya tidak terbatas oleh waktu, sepanjang penilaian terhadap 

ancaman kepada saksi dan/atau korban dirasa masih ada. Namun, LPSK 

senantiasa melakukan evaluasi setiap enam bulan, apakah perlindungan yang 

diberikan itu layak untuk diperpanjang ataukah dihentikan.  

Ada sejumlah faktor yang menyebabkan perlindungan dihentikan, seperti 

kasus yang melibatkan saksi dan/atau korban sudah mendapatkan putusan 

tetap, ancaman terhadap saksi dan/atau korban dinilai sudah tidak ada hingga 

proses hukum yang tersendat. Proses hukum tersendat dalam arti, perkara yang 

sejak awal saksi dan/atau korbannya dimintakan perlindungan ke LPSK berada 

pada tahap penyelidikan, namun setelah beberapa waktu berjalan, status 

penanganan perkara dimaksud tidak naik dan masih pada tahap penyelidikan.  

Status perkara yang berkutat dalam tahap penyelidikan dimana saksi 

dan/atau korbannya merupakan Terlindung LPSK, menjadi tantangan tersendiri 

dalam pelaksanaan pemberian perlindungan. Hal itu disebabkan di dalam setiap 
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perlindungan yang diberikan, LPSK harus menyiapkan sumber daya, baik biaya 

yang bersumber dari anggaran negara maupun sumber daya manusia sebagai 

petugas pelaksana perlindungan.  

Dengan demikian, jika perkara yang saksi dan/atau korbannya menjadi 

Terlindung LPSK, namun perkaranya terus berkutat pada tahap penyelidikan, 

akan mendapatkan perhatian dari Pimpinan LPSK untuk mendapatkan 

pertimbangan lebih lanjut, apakah perlindungan yang diberikan layak 

diperpanjang ataukah dihentikan.  

Untuk mengetahui profil perkara yang perlindungannya dihentikan pada 

tahap penyelidikan, dan bagaimana perlakuan terhadap pengajuan permohonan 

perlindungan pada tahap penyelidikan, maka dilakukan penelitian guna 

mengetahui profil perlindungan LPSK kepada terlindung pada tahap 

penyelidikan. Dari penelitian ini diharapkan dapat tergambar profil 

perlindungan yang perkara hukumnya berproses dari tahap penyelidikan, 

penyidikan, persidangan hingga mendapatkan putusan tetap. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka selanjutnya dapat dirumuskan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah profil perkara yang perlindungannya dihentikan pada tahap 

penyelidikan? 

2. Bagaimanakah perumusan penerimaan perlindungan yang perkaranya 

masih pada tahap penyelidikan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Setiap penelitian memerlukan suatu tujuan penelitian yang dapat 

memberikan arah pada penelitian yang dilakukan. Berdasarkan uraian latar 

belakang dan permasalahan diatas, maka tujuan penelitian disusun sebagai 

berikut: 
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1. untuk mengetahui profil perkara yang perlindungannya dihentikan pada 

tahap penyelidikan; dan 

2. untuk memberikan bahan masukan/kontribusi kepada Pimpinan LPSK 

dalam mengambil kebijakan dan/atau keputusan untuk menerima 

perlindungan yang perkaranya masih pada tahap penyelidikan. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan, baik untuk 

kepentingan ilmu pengetahuan maupun kepentingan praktis dalam pemberian 

perlindungan bagi saksi dan/korban tindak pidana. Adapun kegunaan 

penelitian sebagai berikut: 

 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi pengembangan 

ilmu pengetahuan khususnya teori dan ilmu pengetahuan hukum. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi untuk 

penelitian lebih lanjut tentang pemberian perlindungan bagi saksi 

dan/atau korban pada tahap penyelidikan.  

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi Pimpinan LPSK tentang profil permohonan 

perlindungan yang perkaranya masih pada tahap penyelidikan. 

b. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi Pimpinan LPSK dalam 

mengambil kebijakan dan/atau keputusan untuk menerima 

perlindungan yang perkaranya masih pada tahap penyelidikan. 

 

E. Landasan Teori 

 

1. Profil 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profil memiliki makna sebagai 

grafik atau ikhtisar yang memberikan fakta tentang hal-hal khusus. Dalam 
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penelitian ini, profil yang dimaksudkan yaitu grafik atau ikhtisar yang 

memberikan fakta-fakta tentang perlindungan yang diberikan LPSK kepada 

saksi dan korban. Profil tersebut bisa berupa identitas, tindak pidana yang 

dialami dan layanan apa saja yang diperoleh selama menjadi Terlindung 

LPSK.   

Profil dapat terdiri dari usia, jenis kelamin, hingga alamat domisili. 

Kemudian grafis atau ikhtisar profil juga bisa ditinjau dari tindak pidana 

yang dialami saksi dan/atau korban. Pada Undang-Undang Perlindungan 

Saksi dan Korban, ada beberapa tindak pidana tertentu yang saksi dan/atau 

korbannya mendapatkan prioritas perlindungan LPSK, seperti pelanggaran 

HAM yang berat, korupsi, terorisme, perdagangan orang, narkotika, 

penyiksaan, kekerasan seksual terhadap anak, serta tindak pidana lain yang 

membahayakan jiwa saksi dan/atau korban. 

Bagi saksi dan/atau korban yang telah diputuskan sebagai Terlindung 

LPSK, akan mendapatkan sejumlah layanan yang dimohonkan dan telah 

diputuskan diberikan oleh Pimpinan LPSK, berupa perlindungan fisik, 

pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, 

rehabilitasi psikososial, fasilitasi restitusi dan kompensasi.  

Dari kesemua profil inilah yang kemudian menjadi landasan penelitian 

untuk mengetahui jumlah perlindungan LPSK kepada Terlindung pada 

tahap penyelidikan. Karena tidak semua perkara itu kemudian dilanjutkan 

prosesnya hingga ke persidangan. Sementara di sisi lain, perlindungan yang 

diberikan LPSK kepada saksi dan/atau korban tidak lain bertujuan untuk 

mendukung terwujudnya proses peradilan pidana yang saksi dan/atau 

korban bisa memberikan keterangan dengan aman tanpa adanya intimasi 

bahkan ancaman. 

 

2. Perlindungan 

Pasal 1 (8) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 
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Korban, menyebut, perlindungan sebagai segala upaya pemenuhan hak dan 

pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau 

korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai 

dengan ketentuan undang-undang tersebut.  

Perlindungan dan hak saksi dan korban diberikan sejak tahap 

penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan, seperti diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 

13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

Pada Pasal 28 diatur, untuk mendapatkan perlindungan LPSK, saksi 

dan/atau korban harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu: 

a. sifat pentingnya keterangan saksi dan/atau korban; 

b. tingkat ancaman yang membahayakan saksi dan/atau korban; 

c. hasil analisis tim medis atau psikolog terhadap saksi dan/atau korban; 

dan 

d. rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan oleh saksi dan/atau 

korban. 

Selanjutnya Pasal 29 (1) poin a mengatur tata cara memeroleh 

perlindungan, yaitu saksi dan/atau korban. baik atas inisiatif sendiri 

maupun atas permintaan pejabat yang berwenang mengajukan permohonan 

secara tertulis kepada LPSK. Kemudian LPSK segera melakukan 

pemeriksaan terhadap permohonan dimaksud. Keputusan LPSK diberikan 

secara tertulis paling 7 (hari) sejak permohonan perlindungan diajukan.  

Jika permohonan perlindungan diputuskan diterima, maka saksi 

dan/atau korban akan disebut sebagai Terlindung. Layanan perlindungan 

dan bantuan dari LPSK terhitung mulai diberikan setelah Terlindung 

menandatangani Perjanjian Perlindungan antara yang bersangkutan dengan 

LPSK.  

Perlindungan kepada saksi dan/atau korban dapat dihentikan dengan 

beberapa persyaratan, seperti disebutkan dalam Pasal 32 (1) Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 
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yaitu saksi dan/atau korban meminta agar perlindungan terhadapnya 

dihentikan dalam hal ini permohonan diajukan atas inisiatif sendiri, atas 

permintaan pejabat yang berwenang dalam hal permintaan perlindungan 

terhadap saksi dan/atau korban berdasarkan atas permintaan pejabat yang 

berwenang, saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana 

tertulis dalam perjanjian dan perlindungan dapat dihentikan jika LPSK 

berpandangan bahwa saksi dan/atau korban tidak lagi memerlukan 

perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. Selanjutnya pada 

ayat (2), ditegaskan, penghentian perlindungan keamanan seorang saksi 

dan/atau korban harus dilakukan secara tertulis.  

Pasal Pasal 32A (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Perlindungan Saksi dan Korban, ditegaskan pula, hak yang diberikan kepada 

saksi dan/atau korban dihentikan, jika diketahui bahwa kesaksian, laporan, 

atau informasi lain diberikan tidak dengan iktikad baik.  

 

3. Penyelidikan 

Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyebutkan 

tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam peradilan pidana, yaitu: 

a. tahap penyidikan oleh kepolisian; 

b. tahap penuntutan oleh kejaksaan; 

c. tahap pemeriksaan di pengadilan oleh hakim; dan 

d. tahap pelaksanaan putusan oleh kejaksaan dan lembaga 

pemasyarakatan. 

Sebelum melaksanakan tahap penyidikan, penyelidik dari pihak 

kepolisian akan mencari tahu terlebih dahulu perihal ada tidaknya suatu 

tindak pidana atas laporan atau pengaduan yang diterima. Pasal 1 KUHAP 

menjelaskan, penyelidikan sebagai serangkaian tindak penyelidik untuk 

mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana 

guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara 
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yang diatur dalam undang-undang ini.  

Pada Pasal 1 disebutkan, penyelidik adalah pejabat polisi negara 

Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk 

melakukan penyelidikan. Penyelidik berdasarkan Pasal 5 KUHAP, karena 

kewajibannya mempunyai wewenang sebagai berikut: 

a. menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak 

pidana; 

b. mencari keterangan dan barang bukti; 

c. menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta 

memeriksa tanda pengenal diri; dan mengadakan tindak lain menurut 

hukum yang bertanggungjawab. 

Kemudian atas perintah penyidik, penyelidik dapat melakukan tindakan 

berupa: 

a. penangkapan, larangan meninggalkan tempat, penggeledahan dan 

penyitaan; 

b. pemeriksaan dan penyitaan surat; 

c. mengambil sidik jari dan memotret seorang; dan 

d. membawa dan menghadapkan seorang pada penyidik. 

Pasal 1 (2) KUHAP menegaskan, penyelidik membuat dan 

menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tindakan penyelidikan kepada 

penyidik. Selanjutnya jika penyelidik berkeyakinan telah terjadi tindak 

pidana maka akan dilanjutkan pada tahap penyidikan,  
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BAB II 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian  

Jenis penelitian hukum dapat dilihat berdasarkan sumber data, sifat, 

maupun bentuknya1. Dilihat dari sumber datanya, penelitian hukum ini dapat 

dikualifikasikan sebagai penelitian hukum normatif yang dikombinasikan 

dengan penelitian hukum empiris.2 Penelitian hukum normatif dilakukan 

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.3 Penelitian hukum 

normatif mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematik hukum, 

taraf sinkronisasi vertikal maupun horizontal, perbandingan hukum, dan 

sejarah hukum.4 Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengamati 

berbagai regulasi yang terkait serta berbagai dokumen-dokumen hukum. 

Adapun penelitian hukum empiris, digunakan untuk mengkaji kondisi faktual 

atau data yang diperoleh dari lapangan guna memberi jawaban atas 

permasalahan yang ada dengan mengkaitkan dengan fakta-fakta atau 

fenomena- fenomena yang ada yang menekankan pada penelitian data primer 

yang diperoleh dari penelitian lapangan.5 

Apabila dilihat dari sifatnya, maka penelitian hukum dibagi menjadi 

penelitian eksploratoris, deskriptif, dan eksplanatoris.6 Penelitian eksploratoris 

merupakan penelitian yang dilakukan apabila pengetahuan terhadap sesuatu 

gejala yang akan diselidiki masih kurang sekali atau bahkan tidak ada. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberi 

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala lainnya. 

Penelitian eksplanatoris merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk 

menguji hipotesis-hipotesis tertentu jika pengetahuan tentang suatu masalah 

                                                   
1 Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 9 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 
Singkat, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 14 
5 Soerjono Soekanto, Loc.cit 
6 Ibid., hlm. 10 
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sudah cukup. Adapun bila dilihat dari sifatnya, penelitian ini adalah penelitian 

deskriptif sebab dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin 

mengenai politik hukum pemenuhan hak saksi dan/atau korban tindak pidana 

dalam proses hukum. Apabila dilihat dari bentuknya, penelitian hukum dibagi 

menjadi penelitian diagnostik, preskriptif, dan evaluatif.7 Penelitian diagnostik 

merupakan penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan informasi 

mengenai penyebab terjadinya suatu gejala. Penelitian preskriptif merupakan 

penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran mengenai apa yang 

harus dilakukan dalam mengatasi masalah-masalah tertentu. Penelitian 

evaluatif merupakan penelitian yang dilakukan untuk menilai program-program 

yang dijalankan. Adapun bila dilihat dari bentuknya, maka penelitian hukum ini 

adalah penelitian yang preskriptif sekaligus evaluatif, sebab menilai bagaimana 

profil perlindungan LPSK terhadap terlindung LPSK dalam tahap penyelidikan, 

yang kemudian dilanjutkan untuk merumuskan faktor-faktor apa saja yang 

memengaruhi perlindungan LPSK dalam  proses hukum masih dalam tahap 

penyelidikan.  

 

B. Sumber Data Penelitian 

Data dalam penelitian ini adalah data sekunder atau bahan pustaka. Data 

sekunder merupakan data primer yang telah diolah lebih lanjut dan disajikan 

baik oleh pihak pengumpul data primer atau oleh pihak lain.8 Kegunaan data 

sekunder adalah untuk mencari data awal/informasi.9 Data yang digunakan 

adalah data sekunder yang bersifat publik yakni data arsip atau data resmi 

instansi pemerintah dalam hal ini LPSK. Namun demikian perlu dicatat bahwa 

data yang digunakan meskipun arsip dari suatu instansi, dalam hal ini bersifat 

rahasia, tidak disebarluaskan secara umum, dan terbatas akses terhadapnya. 

Oleh karenanya pada awal mula penelitian dilakukan, setiap anggota tim 

diminta berkomitmen untuk melakukan pengelolaan data secara rahasia dan 
                                                   
7 Ibid 
8 Husein Umar, Metoda Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis (Jakarta : PT Raja Grafindo 
Persada, 2005), hal 42. 
9 Burhan Ashshofa, Metode Penelitian Hukum, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 1996), hal. 103 
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hati–hati agar sumber data tidak dapat diakses oleh pihak lain yang tidak 

berkepentingan. 

Sumber data penelitian berasal dari risalah-risalah penghentian 

perlindungan pada tahap penyelidikan yang merupakan agenda pembahasan 

dalam Rapat Paripurna LPSK periode Januari 2019 sampai dengan Juni 2020. 

Dalam kategorisasi oleh Manheim, data sekunder yang dalam penelitan ini 

merupakan risalah tersebut jika dilihat dari sumber diperolehnya data 

merupakan kombinasi antara first level data atau data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, juga merupakan second level data atau diperoleh dari hasil 

pengamatan, sekaligus juga third level data atau data yang diperoleh dari hasil 

pengamatan yang dicatat.10  

Dapat dijelaskan bahwa risalah permohonan atau usulan penghentian 

perlindungan merupakan suatu tulisan yang menerangkan kronologi suatu 

kasus yang diberikan perlindungan oleh LPSK, memberikan gambaran teknis 

perlindungan yang diberikan, informasi perkembangan proses hukum dan 

kondisi medis, psikologis, serta pemenuhan hak korban lainnya dalam proses 

perlindungan LPSK, dan dasar–dasar pertimbangan terhadap permohonan atau 

usulan penghentian perlindungan. Hal tersebut diperoleh dari wawancara case 

manager (pendamping Terlindung) terhadap saksi dan/atau korban yang 

menjadi Terlindung (first level data), hasil pengamatan terhadap kondisi 

Terlindung (second level data), dan analisa atas hasil pemeriksaan medis 

psikologis terhadap Terlindung (third level data). 

Penelitian ini mengambil sampel11 berupa risalah penghentian perlindungan 

dalam tindak pidana kekerasan seksual, perdagangan orang, penyiksaan, 

korupsi, penganiayaan berat, dan tindak pidana lainnya yang membahayakan 

keselamatan jiwa saksi dan/atau korban. Terdapat tiga tindak pidana yang tidak 

diambil sebagai data dalam penelitian ini, yakni tindak pidana pelanggaran HAM 

yang berat, tindak pidana terorisme dan tindak pidana narkotika/psikotropika. 

                                                   
 
11 sebagian objek penelitian yang dianggap mewakili objek yang diteliti, Ismail Nurdin, Sri 
Hartati, Metodologi Penelitian Sosial (Surabaya: MSC, 2019), hal. 95 
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Hal tersebut dikarenakan tindak pidana pelanggaran HAM yang berat yang 

diterima LPSK mayoritas adalah peristiwa pelanggaran HAM dalam peristiwa 

1965/1966 yang prosesnya masih dalam penyelidikan dan pendampingan yang 

diberikan oleh LPSK adalah bantuan medis, psikologis dan psikososial yang 

tidak berdampak secara langsung pada perkembangan proses hukum. 

Sementara dalam tindak pidana terorisme dan narkotika/psikotropika, 

diasumsikan jumlah perlindungan yang proses hukumnya dihentikan pada 

tahap penyelidikan sangat kecil atau mungkin tidak ada sehingga tidak 

memberikan dampak signifikan dalam penelitian ini. 

 

C. Prosedur Pengumpulan Data Penelitian 

Prosedur pengumpulan data penelitian dimulai dengan melakukan 

pemilahan terhadap agenda Rapat Paripurna LPSK yang diselenggarakan sejak 

Januari 2019 sampai dengan Juni 2020 dengan mendata dan mencatat agenda 

yang merupakan risalah permohonan atau usulan penghentian perlindungan 

untuk kemudian diambil dokumennya. Dokumen risalah yang diperoleh, 

dibagikan kepada anggota tim peneliti untuk dilakukan pengidentifikasian 

risalah yang pada saat dihentikan proses hukumnya masih berada pada tahap 

penyelidikan. Di samping itu diberikan identifikasi berupa tindak pidana pada 

masing–masing risalah. 

 

D. Teknis Analisis Data Penelitian 

Teknik analisis data dilakukan dengan kombinasi pendekatan kuantitatif 

dan kualitatif. Pendekatan kuantitatif memusatkan perhatian pada gejala–gejala 

yang mempunyai karakteristik tertentu dalam pelaksanaan pemberian 

perlindungan yang dinamakan variabel. Dibutuhkan pengetahuan statistik 

(berupa angka) untuk membaca adanya gejala–gejala tertentu.12 Sementara, 

analisis data dengan pendekatan kualitatif menurut Miles dan Huberman adalah 

serangkaian proses mereduksi data, menyajikan data, dan menarik kesimpulan. 

                                                   
12 Burhan Ashshofa, op.cit. hal 20-22. 



13 
 

Reduksi data adalah kegiatan pemilihan data penting dan tidak penting dari 

data yang terkumpul. Penyajian data diartikan sebagai penyajian informasi yang 

tersusun, sedangkan kesimpulan data diartikan sebagai tafsiran atau 

interpretasi terhadap data yang telah disajikan.13 

Penelitian ini pertama-tama menentukan beberapa variabel yang perlu 

ditarik dari setiap sampel data untuk kemudian diukur dan dilihat relasinya 

satu sama lain. Setelah mendapatkan statistik angka, selanjutnya diberikan 

penafsiran atau interpretasi terhadap data.  

 

E. Tahapan Penelitian 

Tahapan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Pembagian data risalah sesuai dengan jumlah anggota tim peneliti. 

2. Pendistribusian data risalah kepada anggota tim peneliti. 

3. Pengumpulan kembali data risalah yang sudah dipilah berdasarkan risalah 

penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan. 

4. Rekapitulasi data risalah penghentian perlindungan pada tahap 

penyelidikan berdasarkan tindak pidananya. 

5. Pembagian risalah penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan 

kepada tim peneliti berdasarkan jenis tindak pidana berikut: kekerasan 

seksual terhadap anak, perdagangan orang, penyiksaan, korupsi, 

penganiayaan berat, dan tindak pidana lainnya yang membahayakan 

keselamatan jiwa saksi dan/atau korban. 

6. Penyusunan formulir dan variabel penelitian. 

7. Pengisian formulir penelitian. 

8. Pengumpulan formulir penelitian. 

9. Pengisian matriks berdasarkan variabel dalam formulir penelitian. 

10. Penyusunan laporan penelitian. 

 

 

                                                   
13 Ibid, hal. 206 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN 

 

Penelitian ini menggunakan sampel berupa risalah penghentian 

perlindungan LPSK pada tahap penyelidikan periode Januari 2019-Juni 2020. 

Dalam periode tersebut, diketahui Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK 

memutuskan untuk menghentikan perlindungan kepada 282 Terlindung yang 

dituangkan dalam 282 risalah penghentian perlindungan. 

Dari total risalah penghentian perlindungan sepanjang periode Januari 

2019-Juni 2020, diperoleh data bahwa perlindungan yang dihentikan pada 

tahap penyelidikan berjumlah 36 risalah terhadap 36 orang Terlindung dari 

sejumlah jenis tindak pidana.  

Dengan demikian, yang menjadi sampel dari penelitian ini berupa 36 

risalah penghentian perlindungan LPSK kepada Terlindung pada tahap 

penyelidikan. Dari sampel penelitian yang telah diketahui itu, tim melakukan 

penelitian untuk menemukan profil perlindungan LPSK pada tahap 

penyelidikan yang perlindungannya dihentikan. 

 

A. Perkara 

Tabel 1. Jenis Tindak Pidana 

 

Jenis Tindak 
Pidana 

Jumlah Total 

Korupsi                 4 
Perdagangan 
Orang                 1 

Penyiksaan                   
Penganiayaan 
Berat                 2 
Kekerasan 
Seksual terhadap 
Anak                 13 

Pidana Lainnya                 16 

  Total 36 
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Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

menyebutkan adanya tindak pidana tertentu yang saksi dan korbannya berhak 

atas layanan LPSK. Tindak pidana pada kasus tertentu yaitu pelanggaran HAM 

yang berat, korupsi, pencucian uang, terorisme, perdagangan orang, kekerasan 

seksual terhadap anak, narkotika/psikotropika, dan tindak pidana lain yang 

saksi dan korbannya dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan 

jiwanya. 

Dari semua tindak pidana itu, tim peneliti mengenyampingkan tindak pidana 

pelanggaran HAM yang berat, terorisme dan narkotika. Tindak pidana 

pelanggaran HAM yang berat dikesampingkan. Hal ini dikarenakan hingga 

sekarang semua permohonan perlindungan yang diajukan korban tindak pidana 

pelanggaran HAM yang berat masih dalam tahap penyelidikan dan belum ada 

tanda-tanda dinaikkan ke penyidikan apalagi persidangan. Tim peneliti juga 

mengeyampingkan tindak pidana terorisme menjadi sampel penelitian karena 

perlindungan yang masuk pada perkara ini sebagian besar naik ke persidangan. 

Khusus narkotika/psikotropika termasuk yang dikesampingkan karena 

permohonan perlindungan ke LPSK dari jenis tindak pidana ini jumlahnya 

minim. Dengan demikian, tim peneliti hanya mengambil sampel risalah 

penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan dari jenis tindak pidana 

korupsi, perdagangan orang, penyiksaan, penganiayaan berat, kekerasan 

seksual terhadap anak dan tindak pidana lainnya. 

Berdasarkan jenis tindak pidana itu, diketahui perlindungan LPSK kepada 

Terlindung pada tindak pidana lain, menjadi yang paling banyak dihentikan 

pada tahap penyelidikan, dengan total 16 risalah. Dari 16 risalah penghentian 

perlindungan pada tindak pidana lain ini, terdiri dari tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap perempuan (dewasa) dan kekerasan dalam rumah tangga 

(KDRT).  

Kemudian disusul jenis tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak 

dengan 13 risalah. Berturut-turut jenis tindak pidana korupsi dengan 4 risalah, 
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penganiayaan berat dengan 2 risalah dan perdagangan orang dengan 1 risalah.  

Sedangkan dari jenis tindak pidana penyiksaan, tim peneliti tidak 

menemukan perlindungan yang dihentikan pada tahap penyelidikan. Setiap 

risalah penghentian perlindungan yang menjadi sampel penelitian 

merepresentasikan satu orang Terlindung LPSK, yang merupakan saksi 

dan/atau korban tindak pidana yang telah diputuskan mendapatkan 

perlindungan pada Rapat Paripurna Pimpinan LPSK.  

 

B. Jenis Kelamin Terlindung 

Tabel 2. Jenis kelamin terlindung. 

 

Dari 36 risalah penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan, 

Terlindung dengan jenis kelamin perempuan, jumlahnya lebih banyak dengan 

22 orang. Sedangkan Terlindung berjenis kelamin laki-laki berjumlah 14 orang.  

Terlindung berjenis kelamin perempuan lebih banyak dihentikan 

perlindungannya, sangat berkaitan dengan jenis tindak pidana yang 

perlindungannya banyak dihentikan, yaitu tindak pidana lain dan kekerasan 

seksual terhadap anak.  

Pada jenis tindak pidana lain, kasusnya didominasi kekerasan seksual 

terhadap perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Jumlah itu 

kemudian ditambah dengan Terlindung dari jenis tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak yang saat perlindungannya dihentikan, masih berada 

pada tahap penyelidikan.  

 

 

 

Jenis 
Kelamin 

Jumlah Total 

Laki-laki                       14 

Perempuan                       22 

 Total 36 
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C. Usia Terlindung 

Usia Jumlah Total 

Dewasa                      21 

Anak                      15 

  Total 36 
Tabel 3. Usia terlindung. 

 
Dilihat dari sisi usia, Terlindung yang perlindungannya dihentikan pada 

tahap penyelidikan, lebih didominasi usia dewasa dengan 21 orang. Sedangkan 

sisanya, 15 Terlindung masih berusia anak. Ke-15 Terlindung anak itu berasal 

dari jenis tindak pidana kekerasan seksual anak dengan 13 anak korban dan 2 

lagi merupakan anak saksi pada KDRT dimana mereka turut mendapatkan 

perlindungan LPSK bersama dengan orangtuanya. 

 

D. Domisili Terlindung 

 

Domisili Jumlah Total 

Daratan                                    35 

Kepulauan                                    1 

 Total 36 

Tabel 4. Domisili terlindung. 
 

Tim peneliti membagi domisili Terlindung LPSK yang perlindungannya 

dihentikan pada tahap penyelidikan menjadi dua, yaitu daratan dan kepulauan. 

Daratan dimaksudkan alamat domisili Terlindung masih satu daratan dengan 

ibukota provinsi. Sedangkan kepulauan, dimaksudkan bagi alamat domisili 

Terlindung LPSK yang terpisah pulau dengan ibukota provinsi. 

Dari 36 Terlindung LPSK yang perlindungannya dihentikan pada tahap 

penyelidikan, sebanyak 35 orang berdomisili di daratan. Hanya satu orang 

Terlindung LPSK yang alamat domisilinya berada di kepulauan.  
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E. Penanganan Perkara 
 

Penegak 
Hukum 

Jumlah Total 

Polsek                    9 

Polres                    19 

Polda                     11 

Mabes Polri                                     

Kejari                                   3 

Kejati                                         

Kejagung                                         

 Total 42 

Tabel 5. Penanganan perkara. 
 

Dalam hal penanganan perkara, tim peneliti mengklasifikasikan penegak 

hukum yang terdiri dari polsek, polres, polda, Mabes Polri, kejari, kejati dan 

Kejaksaan Agung (Kejagung). Dari hasil penelitian diperoleh informasi, level 

penegak hukum di tingkat polres menjadi paling banyak yang menangani 

perkara Terlindung LPSK yang perlindungannya dihentikan pada tahap 

penyelidikan dengan 19 orang. Disusul polda dengan 11 orang, polsek dengan 9 

orang dan kejari dengan 3 orang sehingga total tercatat sebanyak 42 orang.  

Terdapat selisih 6 orang dibandingkan dengan total 36 risalah atau 

Terlindung LPSK yang menjadi sampel penelitian. Hal itu disebabkan karena 

terdapat 1 perkara dengan 3 orang Terlindung yang perkaranya ditangani oleh 

3 level penegak hukum, mulai dari polsek, polres dan polda.  

 

F. Profil Pelaku 
 

Pejabat 
Publik 

Jumlah Total 

Kepala 
Daerah                                               

DPR/DPD                                               

DPRD                                         3 

TNI                                           
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Polri                                      7 

ASN                                         1 
  
  

Non Pejabat Publik - relasi kuasa 
  

Guru - 
Murid                                               
Orang Tua - 
Anak                       1 
Atasan - 
Bawahan                       2 

                          
Non 
Pejabat 
Publik - 
setara                       22 

  Total 36 
Tabel 6. Profil pelaku. 

 

Tim peneliti juga mengidentifikasi profil pelaku dari perkara dimana 36 

saksi dan/atau korbannya menjadi Terlindung LPSK, yang kemudian 

perlindungannya dihentikan pada tahap penyelidikan. Tim kemudian 

mengklasifikasikan profil pelaku yang memiliki dan tidak memiliki relasi kuasa 

dengan Terlindung LPSK. 

Profil pelaku dengan relasi kuasa kemudian dibagi lagi kedalam dua 

kelompok, yaitu pejabat publik dan non-pejabat publik. Untuk pejabat publik 

dengan relasi kuasa, terdiri atas DPR/DPD, kepala daerah, DPRD, TNI, Polri, dan 

aparatur sipil negara (ASN). Sedangkan non-pejabat publik dengan relasi kuasa 

dibagi kedalam guru-murid, orang tua-anak, dan atasan-bawahan. 

Dari profil pelaku dengan relasi kuasa kelompok pejabat publik, pelaku dari 

Polri paling banyak dengan 7 risalah, disusul DPRD dengan 3 risalah, dan ASN 

dengan 1 risalah.  Untuk profil pelaku dengan relasi kuasa kelompok non-

pejabat publik, atasan-bawahan diketahui ada 2 risalah dan orang tua-murid 

dengan 1 risalah.  
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Profil pelaku non-pejabat publik dan tanpa relasi kuasa dengan Terlindung 

LPSK, jumlahnya mendominasi dengan 22 risalah. Dari data ini terlihat profil 

pelaku tanpa ada relasi kuasa dengan Terlindung LPSK, perlindungannya lebih 

banyak yang dihentikan pada tahap penyelidikan, dibandingkan dengan profil 

pelaku dengan relasi kuasa, baik pejabat publik maupun non-pejabat publik 

dengan 14 risalah.  

Data ini bisa menggambarkan profil pelaku dengan relasi kuasa, baik pejabat 

publik maupun non-pejabat publik, perkara hukumnya sangat berpotensi 

dinaikkan ke tahap selanjutnya, baik itu penyidikan maupun persidangan. Hal 

ini disebabkan karena profil pelakunya lebih jelas dibandingkan pelaku yang 

tanpa relasi kuasa dengan Terlindung LPSK, yang samar dan menyulitkan 

penegak hukum memeriksa dan menetapkan mereka sebagai pelaku. 

Selain itu, adanya relasi kuasa menggambarkan adanya hubungan antara 

korban dan pelaku sehingga profil terduga bisa disampaikan oleh korban 

kepada penegak hukum. Berdasarkan keterangan korban itulah yang kemudian 

menjadi pijakan penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan dapat 

meningkatkan proses hukum perkara itu ke penyidikan. 

Kondisi demikian sedikit berbeda jika terduga pelaku bukan pejabat publik 

atau sama sekali tidak memiliki relasi kuasa dengan korban. Kondisi demikian 

mengharuskan penyelidik dari penegak hukum, dalam hal ini Polri, untuk 

bekerja ekstra. Keterangan yang detail dari korban tentu akan membantu 

penyelidik untuk menemukan adanya tindak pidana dan siapa terduga pelaku, 

sebelum melanjutkan perkara itu ke tingkat penyidikan.  

 

G. Layanan LPSK 
 

Jenis 
Layanan 

Layanan Terlaksana Total 

PHP                                  33 

Fisik                                  6 
Bantuan 
Medis                                  3 
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Psikologis                                  5 

Psikososial                                  4 

Restitusi                                    

  Total 51 
Tabel 7. Layanan terlaksana 

 

Jenis Layanan Layanan Tidak  Terlaksana Total 

PHP            2 

Fisik              

Bantuan Medis            1 

Psikologis            11 

Psikososial              

Restitusi            3 

  Total 17 
Tabel 8. Layanan tidak terlaksana 

 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan 

Korban, diketahui terdapat beberapa layanan perlindungan dan bantuan bagi 

saksi dan/atau korban yang bisa diakses di LPSK. 

Perlindungan dan bantuan dimaksud yaitu, pemenuhan hak prosedural 

(PHP), perlindungan fisik, bantuan medis, rehabilitasi psikologis, rehabilitas 

psikososial, fasilitasi restitusi dan kompensasi. Namun, layanan fasilitasi 

kompensasi hanya diperuntukkan untuk dua jenis tindak pidana, yaitu 

pelanggaran HAM yang berat dan terorisme. Karena keduanya temasuk dalam 

jenis tindak pidana yang dikesampingkan dalam penelitian ini sehingga tim 

peneliti tidak memasukkan ke dalam layanan LPSK yang telah diputuskan 

diterima Terlindung yang menjadi sampel penelitian. 

Setiap saksi dan/atau korban yang diputuskan menjadi Terlindung LPSK, 

juga diputuskan mendapatkan layanan, baik perlindungan maupun bantuan. 

Bentuk layanan dimaksud mengacu dari permohonan yang diajukan pemohon 

dan keputusan Rapat Paripurna Pimpinan (RPP) LPSK.  
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Dalam 36 risalah penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan yang 

menjadi sampel penelitian, juga disebutkan layanan yang diputuskan untuk 

diberikan kepada Terlindung. Satu orang Terlindung dimungkinkan 

mendapatkan lebih dari satu jenis layanan. Dengan demikian, jika ditotal, 

layanan yang diberikan kepada Terlindung bisa melebihi 36 jumlah Terlindung 

maupun risalah penghentian perlindungan itu sendiri. 

Dari sampel penelitian diketahui terdapat 68 jenis layanan yang diberikan 

LPSK kepada Terlindung yang perlindungannya dihentikan pada tahap 

penyelidikan. Layanan terbanyak yang diberikan yaitu pemenuhan hak 

prosedural dengan 35 layanan, rehabilitasi psikologis dengan 16 layanan, 

perlindungan fisik dengan 6 layanan, bantuan medis dengan 4 layanan, 

rehabilitasi psikososial dengan 4 layanan dan fasilitasi restitusi dengan 3 

layanan.  

Dari total layanan yang diberikan, tim peneliti membagi dalam kelompok 

layanan terlaksana dan yang tidak terlaksana. Layanan yang tidak terlaksana 

terbanyak dari jenis rehabilitasi psikologis. Dari 16 layanan yang diberikan, 

sebanyak 11 layanan tidak dimanfaatkan. Kemudian fasilitasi restitusi, dari 3 

layanan yang diberikan, kesemuanya tidak terlaksana. Dua jenis layanan lain 

yang tidak terlaksana yaitu pemenuhan hak prosedural dengan 2 layanan dari 

35 layanan, dan bantuan medis 1 layanan dari 4 layanan. 

 

H. Waktu Pemberian Layanan  
 

Jenis Tindak 
Pidana 

Masa Pemberian Layanan 

6 Bulan 12 Bulan 18 Bulan 

Korupsi                          
Perdagangan 
Orang 

                         

Penyiksaan                          
Penganiayaan 
Berat 
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Kekerasan 
Seksual 
terhadap Anak 

                         

Pidana Lainnya                          

TOTAL 32 0 4 

Tabel 9. Masa pemberian layanan. 
 

Setelah diputuskan dalam Rapat Paripurna Pimpinan, pemberian layanan 

baik perlindungan maupun bantuan bagi saksi dan/atau korban dimulai setelah 

yang bersangkutan menandatangani Perjanjian Perlindungan. Adapun masa 

waktu berlakunya perjanjian adalah 6 bulan, dan dapat diperpanjang untuk 6 

bulan berikutnya, tergantung hasil asesmen yang dilakukan LPSK, apakah saksi 

dan/korban tersebut dinilai masih memerlukan layanan. 

Dari sampel 36 risalah penghentian perlindungan selama kurun waktu 18 

bulan dari Januari 2019-Juni 2020, diketahui pemberian layanan kepada saksi 

dan/atau korban, lebih banyak diberikan untuk masa waktu 6 bulan. Dari tabel 

diatas, sebanyak 32 terlindung pada 32 risalah diberikan masa layanan selama 6 

bulan. Terbanyak diberikan kepada terlindung pada jenis tindak pidana lain 

sebanyak 16 orang, kemudian jenis tindak kekerasan seksual terhadap anak 

sebayak 9 orang, tindak pidana korupsi sebanyak 4 orang, tindak pidana 

penganiayaan berat sebanyak 2 orang dan tindak pidana perdagangan orang 

sebanyak 1 orang. Dari 36 terlindung yang perlindungannya dihentikan pada 

tahap penyelidikan, terdapat 4 orang terlindung diantaranya yang masa 

pemberian layanannya mencapai 18 bulan, atau melewati dua kali 

penandatanganan perpanjangan perjanjian perlindungan. 

 

I. Alasan Penghentian Perlindungan  
 

Alasan Penghentian 
Perlindungan 

Inisiatif LPSK Total 

Alat Bukti Kurang         1 1 1 1 1 13 
DPO                             
Kesepakatan Damai                             
Domisili                             
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Terlindung Tidak 
Kooperatif 1 1 1 1 1 1 1 1           8 
Diversi                             
Tidak Ada Tindak Pidana                             
Proses Hukum Tidak Jalan 1 1 1                     3 
Pelaku ODGJ 1 1                       2 
Tidak ajukan perpanjangan 1                         1 
Alasan Lainnya                             
                              

Alasan Penghentian 
Perlindungan 

Inisiatif Penegak Hukum Total 

Alat Bukti Kurang 1 1 1 1 1 1               6 
DPO 1 1 1                     3 
Kesepakatan Damai 1 1                       2 
Domisili                             
Terlindung Tidak 
Kooperatif 1 1 1                     3 
Diversi                             
Tidak Ada Tindak Pidana 1 1 1 1 1 1               6 
Proses Hukum Tidak Jalan                             
Alasan Lainnya                             

                
Alasan Penghentian 

Perlindungan 
Inisiatif Terlindung Total 

Alat Bukti Kurang                             
DPO                             
Kesepakatan Damai                             
Domisili                             
Terlindung Tidak 
Kooperatif                             
Diversi                             
Tidak Ada Tindak Pidana                             
Proses Hukum Tidak Jalan                             
Ajukan surat penghentian 
perlindungan 1                         1 
Alasan Lainnya                             
 Total 49 

Tabel 10. Alasan penghentian perlindungan. 
 

Perlindungan yang dihentikan termasuk pada tahap penyelidikan, disertai 

dengan alasan. Dari alasan-alasan yang dikemukakan dalam risalah penghentian 

perlindungan pada tahap penyelidikan, tim peneliti membaginya kedalam tiga 
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kelompok, yaitu inisiatif LPSK, inisiatif penegak hukum dan inisiatif Terlindung.  

Baik alasan yang merupakan inisiatif LPSK, inisiatif penegak hukum 

maupun inisiatif Terlindung, semuanya kerap saling berkaitan. Karena itulah, 

total alasan yang ditemukan dari 31 risalah penghentian perlindungan pada 

tahap penyelidikan, jumlahnya bisa melebihi 36 jumlah risalah atau Terlindung 

itu sendiri. Hal ini disebabkan karena pada satu risalah penghentian 

perlindungan pada tahap penyelidikan, tim peneliti bisa menemukan lebih dari 

satu alasan penghentian perlindungan.  

Alasan-alasan yang kerap memengaruhi keputusan penghentian 

perlindungan yang muncul pada risalah diantaranya alat bukti kurang, pelaku 

masuk daftar pencarian orang (DPO), terjadinya kesepakatan damai antara 

korban dan pelaku, lokasi tempat tinggal Terlindung sulit dijangkau, Terlindung 

tidak kooperatif, diversi, tidak ada tindak pidana, proses hukum yang tidak 

berjalan, pelaku merupakan orang dengan gangguan kejiwaan, Terlindung tidak 

mengajukan perpanjangan perlindungan atau alasan-alasan lainnya. 

Pada kelompok alasan penghentian perlindungan yang merupakan inisiatif 

LPSK, alasan alat bukti kurang paling banyak ditemukan, yaitu didalam 13 

risalah. Kemudian Terlindung tidak kooperatif pada 8 risalah, proses hukum 

tidak jalan pada 3 risalah, pelaku dengan gangguan kejiwaaan pada 2 risalah 

dan Terlindung tidak mengajukan perpanjangan perlindungan pada 1 risalah. 

Sedangkan pada alasan penghentian perlindungan yang merupakan inisiatif 

penegak hukum, alat bukti kurang dan tidak ada tindak pidana, menjadi dua 

alasan terbanyak yang masing-masing ditemukan pada 6 risalah. Kemudian 

disusul dengan terduga pelaku masuk DPO dan Terlindung (korban) tidak 

kooperatif masing-masing pada 3 risalah. Alasan lain yang ditemukan yaitu 

terjadinya kesepakatan damai antara korban dan pelaku yang dituangkan dalam 

2 risalah. 

Khusus pada alasan penghentian perlindungan yang menjadi inisiatif 

Terlindung, tim peneliti hanya menemukan satu alasan, yaitu Terlindung 

mengajukan surat penghentian perlindungan kepada LPSK.  
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada Bab I telah disebutkan yang menjadi rumusan masalah dalam 

penelitian ini yaitu bagaimana profil perlindungan LPSK pada tahap 

penyelidikan dan bagaimana merumuskan penerimaan perlindungan yang 

perkaranya masih dalam tahap penyelidikan. Untuk menjawab rumusan 

masalah itu, tim menjadikan risalah penghentian perlindungan pada tahap 

penyelidikan sepanjang periode Januari 2019-Juni 2020 sebagai sampel 

penelitian.  

Dari hasil penelusuran, tim mendapatkan data bahwa sepanjang Januari 

2019-Juni 2020, LPSK mengeluarkan sebanyak 282 risalah penghentian 

perlindungan. Dari total 282 risalah penghentian perlindungan itu, sebanyak 36 

diantaranya merupakan risalah penghentian perlindungan pada tahap 

penyelidikan atau sebanyak 12,7%.  

Risalah penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan inilah yang 

kemudian menjadi sampel penelitian dengan asumsi tim peneliti, karena 

dihentikan pada tahap penyelidikan, dipastikan pada saat permohonan 

perlindungannya diterima juga masih pada tahap penyelidikan. Hal ini sesuai 

dengan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, yang menyebutkan bahwa perlindungan dan hak saksi dan 

korban diberikan sejak tahap penyelidikan dimulai dan berakhir sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

A. Profil Perlindungan pada Tahap Penyelidikan 

Dari sampel penelitian berupa risalah penghentian perlindungan LPSK pada 

tahap penyelidikan yang kemudian diolah, diperoleh profil perlindungan yang 

terdiri atas jenis tindak pidana, jenis kelamin terlindung, usia terlindung, 

domisili terlindung, penanganan perkara, hubungan pelaku dengan terlindung, 

layanan LPSK yang diberikan kepada terlindung dan alasan penghentian 
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perlindungan kepada terlindung. 

Dilihat dari jenis tindak pidana pada Tabel 1 di Bab III, tergambar bahwa 

terdapat beberapa tindak pidana yang perlindungannya dihentikan pada tahap 

penyelidikan, yaitu korupsi, perdagangan orang, kekerasan seksual terhadap 

anak dan tindak pidana lainnya. 

Selain tindak pidana pada kasus tertentu, seperti yang disebutkan dalam 

penjelasan Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang 

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan 

Saksi dan Korban, tim kemudian menggolongkannya ke dalam jenis tindak 

pidana lain yang saksi dan/atau korbannya dihadapkan pada situasi yang sangat 

membahayakan jiwanya.  

Tindak pidana pada kasus tertentu yang dimaksudkan dalam penjelasan 

Pasal 5 (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, 

terdiri atas tindak pidana pelanggaran HAM yang berat, korupsi, pencucian 

uang, terorisme, perdagangan orang, narkotika/psikotropika dan kekerasan 

seksual terhadap anak.  

Dalam penelitian ini, sedari awal tim telah mengenyampingkan jenis tindak 

pidana pelanggaran HAM yang berat, terorisme dan narkotika dengan sejumlah 

alasan. Tindak pidana pelanggaran HAM yang berat dengan alasan perlindungan 

yang diberikan LPSK dipastikan semuanya masih pada tahap penyelidikan, 

mengingat belum adanya kasus pelanggaran HAM yang berat, dinaikkan ke 

penyidikan, apalagi sampai diproses pada peradilan HAM. Tindak pidana 

terorisme juga turut dikesampingkan karena pada banyak kasus, proses hukum 

tindak pidana terorisme berlanjut hingga pengadilan, meskipun terkadang 

terduga pelaku ditemukan tewas di lokasi kejadian. Tetapi, penegak hukum 

akan mencari terduga pelaku lain sehingga kasusnya bisa disidangkan. Tindak 

pidana lain yang turut dikesampingkan dalam penelitian ini yaitu narkotika, 

dengan alasan permohonan perlindungan dari jenis tindak pidana ini jumlahnya 

sangat minim setiap tahunnya.  
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Pada Tabel 1 di Bab III, jumlah tindak pidana lain terlihat mendominasi 

perlindungan LPSK yang dihentikan pada tahap penyelidikan dengan 16 risalah, 

ditambah 2 risalah dari jenis tindak pidana penganiayaan berat. Sehingga 

berjumlah 18 risalah dari keseluruhan 36 risalah penghentian perlindungan 

pada tahap penyelidikan. Selain penganiayaan berat (2 risalah), ada beberapa 

kasus lain yang termasuk dalam risalah penghentian perlindungan dari jenis 

tindak pidana lain, yaitu kekerasan seksual terhadap orang dewasa (7 risalah), 

KDRT (5 risalah) dan penganiayaan (4 risalah). 

Risalah penghentian perlindungan dari jenis tindak pidana kekerasan 

seksual terhadap anak, menempati posisi kedua terbanyak dengan 13 risalah. 

Baru berturut-turut diikuti risalah penghentian perlindungan dari jenis tindak 

pidana korupsi dengan 4 risalah, dan perdagangan orang 1 risalah.  

Bila dibandingkan dengan risalah berdasarkan jenis tindak pidana, 

kekerasan seksual terhadap anak dengan 13 risalah, sebenarnya menjadi yang 

paling banyak perlindungannya dihentikan pada tahap penyelidikan 

dibandingkan dengan tindak pidana lain. Karena pada tindak pidana lain dengan 

18 risalah itu yang dimaksudkan dalam penelitian ini, terbagi lagi ke dalam 

beberapa tindak pidana, yaitu penganiayaan, kekerasan seksual terhadap orang 

dewasa dan KDRT. 

Dilihat dari profil jenis kelamin, perempuan lebih banyak dengan 22 risalah 

dan laki-laki 14 risalah. Terlindung berjenis kelamin perempuan banyak 

dihentikan perlindungannya pada tahap penyelidikan, dipengaruhi jenis tindak 

pidana yang menjadi sampel penelitian ini. Pada jenis tindak pidana lain, 

didalamnya termasuk kasus kekerasan seksual terhadap perempuan dewasa, 

KDRT, ditambah dengan dengan kekerasan terhadap anak, yang sebagian besar 

anak korbannya berjenis kelamin perempuan. 

Dari usia terlindung, diperoleh data usia dewasa lebih banyak dengan 21 

orang, dibandingkan usia anak yang berjumlah 15 orang. Terlindung usia anak 

yang perlindungannya dihentikan, jumlahnya lebih sedikit karena dari 36 

risalah yang menjadi sampel penelitian, anak korban jumlahnya tidak banyak. 
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Melihat dari jumlah jenis tindak pidana dimana kasus kekerasan seksual 

terhadap anak terdapat 13 risalah penghentian perlindungan, itu semua tidak 

murni berstatus sebagai anak korban. Di dalamnya juga tercakup saksi berusia 

dewasa yang turut menjadi terlindung pada kasus itu, seperti orangtua atau 

keluarga dekatnya. Karena jika ada anak yang menjadi terlindung, pengajuan 

perlindungannya akan dikuasakan kepada orangtua. Ini sebagaimana diatur 

dalam Pasal 29A yang menyebutkan bahwa perlindungan LPSK kepada anak 

yang menjadi saksi dan/atau korban dapat diberikan setelah mendapatkan izin 

dari orangtua. Izin tidak diperlukan jika diduga pelaku merupakan orangtua 

atau wali dari anak tersebut. Perlindungan terhadap anak dapat memengaruhi 

jumlah terlindung usia dewasa. Karena anak yang menjadi terlindung, biasanya 

akan diikuti dengan adanya orang dewasa yang turut menjadi terlindung pada 

kasus yang sama dengan anak saksi dan/atau korban itu.  

Jika dilihat dari domisili terlindung pada Tabel 4 di Bab III, terlindung yang 

dominan dihentikan perlindungannya pada tahap penyelidikan berlokasi di 

daratan dengan 35 orang. Hanya 1 orang yang berdomisili di kepulauan. Tim 

sengaja membagi domisili kedalam dua kelompok, yaitu daratan dan kepulauan. 

Daratan dimaksudkan letak geografis domisili terlindung masih satu pulau 

dengan ibu kota provinsi. Sedangkan kepulauan, dimaksudkan daerah domisili 

terlindung terpisah pulau dengan dengan ibu kota provinsi. Pemisahan 

bertujuan ingin menunjukkan lokasi dan kemungkinan kesulitan dalam hal 

transportasi untuk menggapai domilisi terlindung sehingga hal itu dapat 

memengaruhi proses perlindungan. Namun, jika melihat profil domisili 

terlindung yang sebagian besar berada di daratan, tentu tidak terlalu menjadi 

permasalahan dalam proses pemberian perlindungan karena bisa digapai 

melalui transportasi darat. Meskipun di beberapa daerah, terkadang domisili 

terlindung jaraknya cukup jauh dari ibukota provinsi dan akses transportasi 

daratnya tidak terlalu baik. Dengan demikian, profil domisili terlindung tidak 

terlalu kuat memengaruhi proses pemberian dan/atau penghentian 

perlindungan.  
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Profil lain yang disasar tim peneliti adalah level penanganan perkara yang 

digambarkan melalui Tabel 5. Penanganan perkara. Tim membagi profil level 

penanganan perkara dalam beberapa kelompok, mulai dari polsek, polres, 

polda, Mabes Polri, kejari, kejati dan kejaksaan agung. Selain pihak kepolisian, 

tim sengaja memasukkan kejari, kejati dan Kejaksaan Agung untuk menampung 

perkara korupsi yang mungkin tidak ditangani penyidik dari kepolisian. Dari 

data yang tergambar dalam tabel tersebut, penanganan perkara di tingkat 

polres paling banyak dihentikan perlindungannya dengan 19 terlindung, 

kemudian disusul polda dengan 11 terlindung dan polsek sebanyak 9 

terlindung. Sedangkan di tingkat kejari, diketahui ada 3 terlindung yang 

perlindungannya dihentikan pada tahap penyelidikan. Sehingga dari 

kesemuanya itu total keseluruhan menjadi 42 terlindung. Memang terjadi 

selisih 6 terlindung dibandingkan dengan total 36 risalah yang menggambarkan 

36 terlindung yang perlindungannya dihentikan pada tahap penyelidikan. Hal 

itu disebabkan adanya 3 terlindung yang perkaranya dihentikan di tingkat 

polsek, kemudian ditarik ke polres namun juga sama dihentikan perkaranya. 

Kemudian perkara itu ditarik polda dan nasib perkara itu tetap sama, yaitu 

dihentikan penyelidikannya. Tim tidak menemukan perlindungan yang 

dihentikan terhadap terlindung yang perkaranya ditangani penyidik di tingkat 

pusat, baik Mabes Polri maupun Kejaksaan Agung. Justru, perkara banyak 

dihentikan perlindungannya di tingkat daerah. Hal ini dimungkinkan karena 

penanganan perkara di tingkat pusat lebih berjalan sehingga proses 

perlindungan yang diberikan LPSK kepada terlindung untuk mendukung 

terwujudkan proses peradilan pidana ideal berjalan sebagaimana diharapkan. 

Tetapi, kondisi berbeda dengan penanganan perkara di tingkat daerah, baik di 

polsek, polres dan polda, termasuk kejari, yang perlindungan LPSK kepada 

terlindung harus dihentikan dengan berbagai alasan. Dengan demikian, profil 

penanganan perkara oleh penegak hukum dari di daerah, hendaknya 

mendapatkan perhatian LPSK sebelum memutuskan untuk menerima 

permohonan perlindungan, apalagi jika proses hukumnya masih berada pada 
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tahap penyelidikan.  

Tim juga melakukan profil terhadap pelaku yang tergambar pada Tabel 6. 

Profil pelaku di Bab III. Dari profil pelaku yang dilakukan, tim peneliti ingin 

melihat hubungan antara pelaku dengan terlindung. Dalam profil pelaku, tim 

membaginya dalam tiga kelompok besar, yaitu pelaku yang merupakan pejabat 

publik, non pejabat publik tetapi memiliki relasi kuasa dan pelaku non pejabat 

publik tanpa adanya relasi kuasa atau dengan kata lain hubungan pelaku dan 

terlindung setara. Dari profil yang dilakukan, terlindung yang hubungannya 

dengan terduga pelaku non-pejabat publik dan tidak memiliki relasi kuasa, 

perlindungannya paling banyak dihentikan pada tahap penyelidikan. Jumlahnya 

mencapai 22 terlindung dari 36 terlindung yang perlindungannya dihentikan 

pada tahap penyelidikan atau sekitar 61%. Kondisi sangat dimungkinkan 

karena keterbatasan korban mengenali pelaku sehingga menyulitkan penyidik 

untuk menaikkan status perkaranya ke penyidikan. Kondisi berbeda jika 

terduga pelaku merupakan pejabat publik. Jumlahnya tidak terlalu signifikan, 

ditemukan pada 11 risalah dengan 11 terlindung yang perlindungannya 

dihentikan atau sekitar 3,96%. Dari terduga pelaku pejabat publik itu, terdiri 

atas anggota Polri pada 7 risalah dengan 7 terlindung, kemudian anggota DPRD 

pada 3 risalah dengan 3 terlindung, dan ASN pada 1 risalah dengan 1 terlindung. 

Sedangkan pada terduga pelaku non-pejabat publik namun memiliki relasi 

kuasa ditemukan pada 3 risalah dengan 3 terlindung atau 1,08%, terdiri atas 

hubungan atasan-bawah pada 2 risalah dan orangtua-anak pada 1 risalah.  

Pelaku pejabat publik dan non-pejabat publik dengan relasi kuasa, lebih 

memudahkan terlindung mengenali identitasnya sehingga memudahkan 

penegak hukum untuk melakukan penyelidikan. Kondisi tentu sangat berbeda 

jika terduga pelaku merupakan non-pejabat publik yang tidak memiliki relasi 

kuasa dengan terlindung. Tantangannya adalah bagaimana korban bisa 

menggambarkan dan memberikan keterangan kepada penyidik mengenai ciri 

maupun identitas pelaku. Akan tetapi, meskipun jumlah terduga pelaku pejabat 

publik cukup banyak dan identitas mereka dikenali baik oleh terlindung 
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maupun penyidik, tantangannya adalah kemauan dan keberanian dari penyidik 

itu sendiri dalam memproses perkara yang melibatkan pelaku pejabat publik 

tersebut. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap diteruskannya atau tidak 

perkara itu ke tingkat penyidikan. Jika proses penanganan perkara dapat 

dinaikkan ke tahap selanjutnya, perlindungan LPSK kepada terlindung kecil 

kemungkinannya akan dihentikan, terkecuali terlindung melanggar perjanjian 

perlindungan sebagaimana ketentuan yang diatur Pasal 32 (1) Undang-Undang 

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

 

B. Penerimaan Perlindungan pada Tahap Penyelidikan  

Kepada saksi dan/korban yang telah diputuskan Rapat Paripurna Pimpinan 

LPSK untuk mendapatkan perlindungan dan bantuan, yang selanjutnya disebut 

terlindung, dapat langsung diberikan layanan. Sebelum itu, terlindung harus 

menandatangani perjanjian perlindungan. Hal ini diatur dalam Pasal 30 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban, yang isinya menyebutkan, 

dalam hal LPSK menerima permohonan saksi dan/atau korban, saksi dan/atau 

korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan 

perlindungan saksi dan korban. Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan 

ketentuan itu memuat, yaitu kesediaan saksi dan/atau korban memberikan 

kesaksian dalam proses peradilan; kesediaan saksi dan/atau korban menaati 

aturan yang berkenaan dengan keselamatannya; kesediaan saksi dan/atau 

korban untuk tidak berhubungan dengan cara apapun dengan orang lain; selain 

atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK; kewajiban 

saksi dan/atau korban untuk tidak memberitahukan kepada siapapun mengenai 

keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan hal-hal lain yang dianggap 

perlu oleh LPSK. 

Layanan yang diputuskan dalam Rapat Paripurna Pimpinan LPSK akan 

disesuaikan dengan kebutuhan saksi dan/korban itu sendiri. Adapun layanan 

dimaksud terdiri atas pemenuhan hak prosedural; perlindungan fisik, bantuan 

medis, psikologis, psikososial, fasilitasi restitusi dan kompensasi. Namun, dalam 
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penelitian ini, karena sejak awal tim sudah mengenyampingkan tindak pidana 

pelanggaran HAM yang berat dan terorisme, maka layanan LPSK berupa 

fasilitasi kompensasi turut dikesampingkan. Hal ini disebabkan layanan berupa 

kompensasi fasilitasi kompensasi hanya diberikan kepada korban dari dua jenis 

tindak pidana, yaitu pelanggaran HAM yang berat dan terorisme. 

Pemberian layanan LPSK kepada saksi dan/atau korban jumlahnya bisa satu 

atau lebih, sesuai dengan kebutuhan korban itu sendiri. Sehingga satu orang 

saksi dan/atau korban sangat dimungkinkan untuk mendapatkan beberapa 

jenis layanan. Dari 36 risalah penghentian perlindungan pada tahap 

penyelidikan, tim membaginya kedalam dua kelompok, yaitu layanan terlaksana 

(Tabel 7 di Bab III) dan layanan yang tidak terlaksana (Tabel 8 di Bab III). Untuk 

layanan pemenuhan hak prosedural diberikan kepada 35 terlindung, dengan 33 

layanan terlaksana dan 2 layanan tidak terlaksana. Kemudian untuk 

perlindungan fisik diberikan kepada 6 terlindung dan kesemua layanan itu 

terlaksana. Bantuan medis diberikan kepada 4 terlindung dengan 3 layanan 

terlaksana dan 1 tidak terlaksana. Rehabilitasi psikologis diberikan kepada 16 

terlindung, dengan 5 layanan terlaksana dan 11 layanan tidak terlaksana dan 

rehabilitasi psikososial diberikan kepada 4 terlindung dan terlaksana semua. 

Khusus layanan berupa fasilitasi restitusi, diberikan kepada 3 terlindung, yang 

kesemuanya tidak terlaksana. 

Profil tentang layanan LPSK yang telah diputuskan diberikan kepada 

terlindung, bertujuan untuk melihat seberapa banyak sumber daya yang telah 

dikeluarkan LPSK untuk kepentingan perlindungan, baik sumber daya manusia 

dan anggaran negara yang telah dikucurkan.  

Sebagai perbandingan, pada periode Januari 2019-Juni 2020, LPSK telah 

melaksanakan pemenuhan hak prosedural sebanyak 1.720 layanan, dengan 35 

layanan diantaranya dihentikan pada tahap penyelidikan, atau sekitar 2,03%. 

Perlindungan fisik pada periode yang sama sebanyak 282 layanan, dengan 6 

layanan dihentikan pada tahap penyelidikan, atau sekitar 2,1%.  Bantuan medis 

diberikan sebanyak 1.791 layanan, dan yang dihentikan layanannya pada tahap 
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penyelidikan sebanyak 4 layanan, atau sekitar 0,2%. Untuk rehabilitasi 

psikologis diberikan sebanyak 1.033 layanan, dan yang dihentikan 16 layanan, 

atau sekitar 1,5%. Kemudian rehabilitasi psikososial, dari 512 layanan 

sepanjang Januari 2019-Juni 2020, dihentikan sebanyak 4 layanan, atau sekitar 

0,7%. Terakhir layanan fasilitasi restitusi dengan 494 layanan, yang dihentikan 

sebanyak 3 layanan, atau sekitar 0,6%. 

Melihat perbandingan antara layanan yang telah diberikan LPSK kepada 

terlindung dalam kurun waktu 18 bulan, sejak Januari 2019-Juni 2020, 

perlindungan kepada terlindung yang dihentikan pada tahap penyelidikan tidak 

terlalu signifikan. Meski layanan yang dihentikan itu berkisar di angka 0,2-2,1%, 

tetap ada sumber daya yang telah dikerahkan LPSK untuk proses perlindungan 

yang telah diputuskan dan itu memakan pikiran, waktu, dan tenaga, khususnya 

anggaran yang bersumber dari APBN setiap tahunnya.  

Pada setiap pemberian layanan, LPSK harus menyiapkan layanan dan 

mengeluarkan sumber daya baik berupa tenaga maupun anggaran dari APBN. 

Apalagi, dalam pelaksanaan beberapa layanan, LPSK tidak melakukannya 

sendiri melainkan harus melibatkan pihak lain dengan konsekuensi anggaran, 

seperti pelaksanaan pemberian layanan bantuan medis dan rehabilitasi 

psikologis. 

Dari hasil peneltian, diketahui pemenuhan hak prosedural paling banyak 

diberikan dan terlaksana. Pada jenis layanan ini, LPSK telah menurunkan tim ke 

lokasi kejadian dan domisili terlindung, untuk melakukan koordinasi dengan 

penegak hukum dan pihak-pihak lain yang terkait sehingga sumber daya 

manusia dan anggaran mutlak dikeluarkan.  

Kemudian layanan rehabilitasi psikologis yang berjumlah 14 layanan, meski 

11 layanan diantaranya tidak terlaksana. Dalam pemenuhan rehabilitasi 

psikososial, LPSK melibatkan psikolog profesional dengan konsekuensi 

honorarium yang harus dibayarkan kepada psikolog sesuai dengan kebutuhan 

terlindung.  
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Layanan lain yang memerlukan dukungan tenaga dan anggaran yaitu 

perlindungan fisik, baik yang berupa penempatan terlindung di rumah aman, 

pengawalan dan pengamanan maupun monitoring kediaman korban. Jenis 

layanan ini jelas menyerap sumber daya dan anggaran dari APBN yang tidak 

sedikit. 

Pemberian perlindungan LPSK kepada terlindung berlangsung selama 6 

bulan, dan dapat diperpanjang setiap 6 bulan, tergantung hasil asesmen yang 

dilakukan LPSK melihat kebutuhan saksi dan/atau korban. Dari 36 risalah 

penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan yang menjadi sampel 

penelitian, masa waktu pemberian layanan terbanyak diberikan selama 6 bulan 

kepada 32 terlindung, dan sisanya 18 bulan kepada 4 terlindung, sebagaimana 

ditampilkan pada Tabel 9. Masa pemberian layanan di Bab III. 

Dari tabel tersebut, sebanyak 32 terlindung pada 32 risalah diberikan masa 

layanan selama 6 bulan. Terbanyak, diberikan kepada terlindung pada jenis 

tindak pidana lain sebanyak 16 orang, kemudian jenis tindak kekerasan seksual 

terhadap anak sebanyak 9 orang, tindak pidana korupsi sebanyak 4 orang, 

tindak pidana penganiayaan berat sebanyak 2 orang dan tindak pidana 

perdagangan orang sebanyak 1 orang.  

Dari 36 terlindung yang perlindungannya dihentikan pada tahap 

penyelidikan, terdapat 4 orang terlindung diantaranya yang masa pemberian 

layanannya mencapai 18 bulan, atau melewati dua kali penandatanganan 

perpanjangan perjanjian perlindungan. 

Tim peneliti juga mencari tahu alasan penghentian perlindungan pada tahap 

penyelidikan pada 36 risalah tersebut. Pada Tabel 10. Alasan penghentian 

perlindungan di Bab III, tim membaginya ke dalam tiga kelompok, yaitu inisiatif 

LPSK, inisiatif penegak hukum dan inisiatf terlindung. Alasan yang dikemukakan 

dalam risalah penghentian perlindungan terhadap 1 orang terlindung bisa 

terdiri dari beberapa alasan.  

Berdasarkan hasil penelitian, alasan-alasan penghentian perlindungan yang 

ditemukan, yaitu alat bukti kurang ditemukan pada 19 risalah, dengan 
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pembagian 13 alasan inisiatif LPSK dan 6 alasan inisiatif penegak hukum. Alasan 

terlindung tidak kooperatif ditemukan pada 11 risalah, dengan pembagian 8 

alasan berasal dari inisiatif LPSK dan 3 alasan inisatif penegak hukum. Alasan 

tidak ada tindak pidana ditemukan pada 6 risalah yang kesemuanya merupakan 

inisiatif penegak hukum. Alasan proses hukum tidak jalan ditemukan pada 3 

risalah inisiatif LPSK. Lalu, alasan pelaku masuk daftar pencarian orang (DPO) 

ditemukan pada 3 risalah inisiatif penegak hukum dan alasan kesepakatan 

damai ditemukan pada 2 risalah yang merupakan inisiatif penegak hukum. 

Kemudian alasan pelaku merupakan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) 

ditemukan pada 2 risalah atas inisiatif LPSK dan satu alasan lagi yaitu 

terlindung tidak ajukan perpanjangan ditemukan pada 1 risalah yang 

merupakan inisiatif LPSK. Sedangkan alasan inisatif terlindung, ditemukan 1 

alasan yaitu terlindung mengajukan surat penghentian perlindungan. Dengan 

demikian total alasan yang ditemukan berjumlah 49, dengan asumsi pada 1 

risalah bisa ditemukan lebih dari 1 alasan, baik itu atas inisiatif LPSK, inisiatif 

penegak hukum maupun inisiatif dari terlindung sendiri. 

Pada kelompok alasan inisiatif LPSK, alasan terbanyak yaitu alat bukti 

kurang yang ditemukan pada 13 risalah menarik untuk dianalisa. Biasanya, 

alasan ini akan keluar dari inisatif penegak hukum, tetapi ini justru keluar dari 

inisiatif LPSK. Meski tetap ada kemungkinan tim LPSK berkoordinasi dengan 

penegak hukum sehingga diperoleh kesimpulan perkara kurang alat bukti 

sehingga perlindungan untuk Terlindung direkomendasikan untuk dihentikan. 

Apalagi tahap proses hukumnya tidak berjalan, dari semenjak masuk tahap 

penyelidikan dan hingga perlindungannya akan dihentikan, proses hukumnya 

tetap berada pada tahap penyelidikan. 

Dari penelusuran tim peneliti, di setiap risalah penghentian perlindungan 

kepada terlindung pada tahap penyelidikan, belum ada pembagian jelas perihal 

alasan penghentian perlindungan, baik yang merupakan inisiatif LPSK, penegak 

hukum maupun terlindung. Karena pada risalah penghentian perlindungan 

yang menjadi sampel penelitian, tim juga menemukan alasan yang merupakan 
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inisiatif LPSK yaitu karena alat bukti kurang. Alasan ini cukup menarik karena 

selain hasil koordinasi dengan tim penegak hukum, sejauh apa kewenangan 

yang dimiliki LPSK untuk menentukan suatu perkara pidana kekurangan alat 

bukti sehingga sulit dinaikkan ke tahapan selanjutnya. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Bahwa pada periode Januari 2019-Juni 2020, LPSK menghentikan 282 

perlindungan. Dari 282 risalah penghentian perlindungan, terdapat 36 

penghentian perlindungan, yang proses hukum perkara masih berada 

pada tahap penyelidikan atau 12,7% dari total perlindungan yang 

dihentikan. Sebanyak 32 perlindungan yang dihentikan atau 88,9%, 

jangka waktu layanan adalah 6 bulan sedangkan 4 perlindungan lainnya 

atau 1,1%, jangka waktu layanan diberikan selama 18 bulan. Alasan 

penghentian perlindungan yang dicantumkan pada 36 risalah 

penghentian perlindungan pada tahap penyelidikan terdiri atas, alat 

bukti kurang (19), terlindung tidak kooperatif (11), tidak ada tindak 

pidana (6), proses hukum tidak berjalan (3), terduga pelaku DPO (3), 

terjadinya kesepakatan damai (2), terduga pelaku ODGJ (2), terlindung 

tidak mengajukan perpanjangan perlindungan (1) dan terlindung 

mengajukan surat penghentian perlindungan (1). 

2. Bahwa dari 36 risalah penghentian perlindungan kepada terlindung 

pada tahap penyelidikan, diketahui LPSK telah memberikan sebanyak 68 

layanan, baik berupa perlindungan maupun bantuan kepada terlindung, 

dengan konsekuensi adanya anggaran yang dikeluarkan dari APBN. 

Layanan yang terlaksana sebanyak 51 dan yang tidak terlaksana 

sebanyak 17. Layanan dapat kembali diberikan kepada terlindung jika 

proses hukum berjalan dan perlindungan diajukan kembali.  
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B. Rekomendasi 

1. Alasan penghentian perlindungan yang dituliskan pada risalah perlu 

disesuaikan dengan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 13 

Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. 

2. Diperlukan adanya kesamaan dalam penulisan risalah penghentian 

perlindungan LPSK, termasuk penghentian perlindungan terhadap 

terlindung pada tahap penyelidikan. 

3. Harus ada pemisahan yang tegas alasan penghentian perlindungan di 

dalam risalah, apakah alasan itu merupakan inisiatif LPSK, inisiatif 

penegak hukum maupun inisiatif dari terlindung sendiri. 

4. Diperlukan pemahaman yang sama diantara petugas LPSK tentang acara 

pidana sehingga tidak terjadi kesalahan dalam membedakan definisi 

tersangka maupun terdakwa. 

 

 

 

 

 

 

 

  




