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Bagian I : Konsideran 
 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

 
1 
 

 
RANCANGAN 

UNDANG-UNDANG REPUBLIK 
INDONESIA 

NOMOR ... TAHUN... 
 

TENTANG 
 

PERLINDUNGAN SAKSI DAN 
KORBAN 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG 

MAHA ESA 
PRESIDEN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 
Tetap 

 
Tetap 

 
 

 
2 

 
Menimbang : 
 
a. bahwa salah satu alat bukti yang sah 

dalam proses peradilan pidana adalah 
keterangan Saksi dan/atau Korban yang 
mendengar, melihat atau mengalami 
sendiri terjadinya suatu tindak pidana 
dalam rangka menemukan dan mencari 
kejelasan tentang tindak pidana yang 
dilakukan oleh pelaku tindak pidana; 

 

  
Koalisi mengusulkan agar  defenisi saksi 
seperti (....mendengar, melihat, atau 
mengalami sendiri terjadinya tindak pidana 
tidak...) perlu di cantumkan. Karena akan  
di jelaskan di bagian ketentuan  umum  
 
Koalisi mengusulkan bahwa selain dari 
sudut penegakan hukum perlu pula  di 
masukkan ke dalam  pertimbangan RUU 
ini pertimabangan dari perspektif   hak-hak 
saksi yang selama ini diabaikan oleh  negara 
  

 
Menimbang : 
 
a. Bahwa saksi dan/atau korban adalah 

pihak yang harus di berikan hak dan 
dilindungi agar tercapainya peradilan 
yang adil dan tidak memihak; 

 
b. Bahwa keterangan saksi merupakan 

salah satu alat bukti yang 
memperlancar proses peradilan, 
namun selama ini  perhatian kepada 
saksi sangat terbatas 

 
3 

 
b. bahwa penegak hukum dalam 

menemukan dan mencari kejelasan 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 

 
Koalisi  mengusulkan  
Kata “korban” di hilangkan  

 
c. bahwa penegak hukum dalam 

menemukan dan mencari kejelasan 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

tentang tindak pidana yang dilakukan 
oleh pelaku tindak pidana sering 
mengalami kesulitan karena tidak dapat 
menghadirkan Saksi dan/atau Korban 
disebabkan adanya ancaman, baik fisik 
maupun psikis dari pihak tertentu; 

 
Rumusan diubah untuk 
memberikan penekanan 
permasalahan tidak adanya 
perlindungan terhadap Korban 
dan/atau Saksi selama ini 
(alasan sosiologis), sehingga 
rumusannya berbunyi : 
 
“bahwa penegak hukum dalam 
menemukan dan mencari 
kejelasan tentang tindak pidana 
yang dilakukan oleh pelaku 
tindak pidana harus dibarengi 
dengan pengaturan 
perlindungan bagi Saksi 
dan/atau Korban dalam 
mendukung kegiatan 
menemukan dan mencari 
kejelasan tentang tindak pidana 
sehingga tidak lagi mengalami 
kesulitan untuk menghadirkan 
Saksi dan/atau Korban yang 
disebabkan adanya ancaman, 
baik fisik maupun psikis dari 
pihak tertentu.” 
 

 tentang tindak pidana yang dilakukan 
oleh pelaku tindak pidana sering 
mengalami kesulitan karena tidak 
dapat menghadirkan Saksi disebabkan 
adanya ancaman, baik fisik maupun 
psikis dari pihak tertentu; 

    
 

 

Di tambahkan juga poin : d dan e  

d. Bahwa ketentuan hukum acara dan 
pembuktian atau peraturan perundang-
undangan lainnya belum memberikan 
perlindungan hukum yang memdai 
bagi saksi untuk dapat menyampaikan 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

apa yang ia dengar, lihat dan alami 
sendiri; 

     
E. Bahwa tidak adanya perhatian dan 

perlindungan hukum terhadap saksi 
menyebabkan banyak saksi yang 
mengalami intimidasi dan tekanan yang 
menyebabkan saksi tidak berani 
memberikan keterangan atau 
memberikan keterangan dengan benar 

 
 
4 

 
c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut, 

perlu dilakukan perlindungan bagi Saksi 
dan/atau Korban yang sangat penting 
keberadaannya dalam proses peradilan 
pidana. 

 

 
Disarankan dihapus karena 
sudah tertampung dalam huruf 
b saran Pemerintah. 

 
Koalisi mengusulkan ditambahkan kalimat: 
“dan pemberian  hak”  setelah kata 
“perlindungan” 
 
 

 
F. bahwa sehubungan dengan hal 

tersebut perlu dilakukan perlindungan 
dan pemberian hak  bagi Saksi 
dan/atau korban yang sangat penting 
keberadaannya dalam proses 
peradilan pidana; 

 
 
5 

 
d. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, dan huruf c, perlu membentuk 
Undang-undang tentang perlindungan 
Saksi dan Korban; 

 

 
Jika saran DIM nomor 4 
diterima, maka frasa “dan huruf 
c” disarankan dihapus, sehingga 
berbunyi : “bahwa berdasarkan 
pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a dan b 
perlu membentuk Undang-
undang tentang Perlindungan 
Saksi dan Korban.  
 
 
 
 
 

 
Di ubah sesuai perubahan usul koalisi  

 
g. bahwa berdasarkan pertimbangan 

sebagaimana dimaksud pada huruf a, 
huruf b, c, d, e dan huruf f, perlu 
membentuk Undang-undang tentang 
perlindungan Saksi dan Korban; 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

 
6 

 
Mengingat : 
 
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945; 
 

 
Disarankan agar Pasal 28 I 
dicantumkan dalam angka 1 
dasar hukum mengingat. 

 
Disarankan agar Pasal 28 I dicantumkan 
dalam angka 1 dasar hukum mengingat. 

 
Mengingat : 
 
1. Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28 huruf I 
dan Huruf G Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 

 
7 

 
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang Hukum Acara pidana (Lembaran 
Negara Tahun 1981 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3208);  

 

  
Tetap 

 

 
8 

 
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 

tentang Peradilan Umum (lembaran 
Negara Tahun 1986 Nomor 20, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3327); 

 

 
Disarankan dihapus karena 
tidak terkait secara langsung 
dan UU Nomor 2 Tahun 1986 
telah diubah dengan UU 
Nomor... 

  
Tetap 

 

 
9 

 
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 

tentang Peradilan Militer (Lembaran 
Negara Tahun 1997 Nomor 84; 
Tambahan lembaran Negara Nomor 
3713); 

 

 
Disarankan dihapus karena 
tidak terkait secara langsung. 

 
Tetap 

 

    
Koalisi mengusulkan : 
 
Agar ditambahkannya UU lainnya yang 
juga mengatur mengenai saksi. dalam aspek 
hukum pidana. 
 

   

Ditambahkan : 

5. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Tahun 1999 No. 140, Tambahan 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

 
Karena jika RUU ini berlakunya akan 
menjadi peraturan payung bagi UU lain 
terkait dengan hak dan perlindungan saksi 
dan akan ada upaya harmonisasi hukum 
mengenai hak dan perlindungan saksi di 
seluruh UU hukum acara pidana di 
indonesia. 
 

Lembaran Negara No. 3851) serta 
Undang-undang No. 20 Tahun 2001 
(pasal 31) Tentang Perubahan Atas 
Undang-undang No. 31 Tahun 1999;  

 
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 

2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi 
Manusia (Lembaran Negara Republik 
Indonesia tahun 2000 Nomor 4026); 

 
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 

2003 tentang Penetapan Perpu No. 1 
Tahun 2002 Tentang Pemberantasan 
Tindak Pidana Terorisme  (Tambahan 
Lembaran Negara Republik 
IndonesiaTahun 2003 Nomor 45). 
(lihat keputusan Mahkamah 
Konstitusi).  

 
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2004 tentang Penghapusan Kekerasan 
Dalam Rumah Tangga (Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ___Nomor __). 

  
9. UU No. 3 Tahun 1997 tentang 

Pengadilan Anak   
 
10. UU No______tentang Money 

Loundring 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

 
 
10 

 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT 
REPUBLIK INDONESIA 

 
dan 

 
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA 

 

 
 
 

Tetap 

 
 

 
Tetap 

 

 
11 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan :   
 
UNDANG-UNDANG TENTANG 
PERLINDUNGAN SAKSI DAN 
KORBAN 
 

 
Tetap 

 
Tetap 

 
MEMUTUSKAN 

 
Menetapkan :   
 
UNDANG-UNDANG TENTANG 
PERLINDUNGAN SAKSI DAN 
KORBAN 
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Bagian II 
 

BAB I Ketentuan Umum 
BAB II Hak saksi dan Korban 
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Bagian II : BAB I Ketentuan Umum 
 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

 
12 
 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

 
Tetap 

 
Tetap 
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Pasal 1 

Dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud 
dengan : 
 

 
Tetap 

 
Tetap 
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(1) Saksi adalah orang yang dapat 

memberikan keterangan guna 
kepentingan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan 
peradilan  tentang suatu perkara 
pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 
sendiri, dan/atau ia alami sendiri. 

 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
Kata “peradilan” sebaiknya 
diganti dengan frasa 
“pemeriksaan di sidang 
pengadilan”, sehingga berbunyi : 
“Saksi adalah orang yang dapat 
memberikan keterangan guna 
kepentingan penyelidikan, 
penyidikan, penuntutan, dan 
pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang suatu perkara 
pidana yang ia dengar sendiri, ia 
lihat sendiri, dan/atau ia alami 
sendiri”. 

 
Koalisi mengusulkan  
 
Kata “peradilan” sebaiknya diganti dengan 
frasa “pemeriksaan di sidang pengadilan”. 
 
Pengertian tentang saksi dalam RUU ini 
haruslah bisa menjangkau atau mencakup 
seorang pelapor atau pengadu, saksi 
sebagai korban, saksi bukan korban, dan 
saksi ahli.  
 
Definisi tentang saksi yang cukup meluas 
ini dimaksudkan untuk dapat 
mengakomodir terhadap pihak-pihak yang 
dapat dikategorikan sebagai pihak yang 
dapat memberikan keterangan dalam 
proses peradilan pidana.  
 
Seorang pelapor yang mengetahui suatu 
tindak pidana tetapi tidak berperan 
sebagai saksi juga haruslah termasuk 
dalam pengertian saksi dalam RUU ini.  

 
1. Saksi adalah orang yang menyampaikan 

laporan atau pengaduan berkaitan dengan 
perkara pidana atau orang yang dapat 
memberikan keterangan guna 
kepentingan penyelidikan, penyidikan, 
penuntutan, dan pemeriksaan di sidang 
pengadilan tentang perkara pidana yang 
ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, 
dan/atau ia alami sendiri atau orang yang 
memiliki keahlian khusus tentang 
pengetahuan tertentu guna kepentingan 
penyelesaian perkara pidana. 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

 
Ketentuan ini untuk mengakomodir 
pengaturan tentang perlindungan seorang 
pelapor yang berepan dalam konteks 
pengungkap fakta atau pemberi informasi 
mengenai alat bukti. 
 
Demikian pula dengan seseorang yang 
mempunyai keahlian khusus tentang 
sesuatu hal dan dimintai keterangan untuk 
menjelaskan tentang terangnya perkara 
sehingga dapat diketemukan kebenaran 
material dalam suatu perkara pidana dapat 
dikategorikan dalam pengertian saksi 
dalam RUU perlindungan saksi ini. 
 

 
15 

 
(2) Korban adalah seseorang yang 

mengalami sendiri penderitaan fisik 
maupun mental serta kerugian 
ekonomi yang diakibatkan oleh 
suatu tindak pidana 

 

 
Pemerintah mempertanyakan 
apa yang dimaksud dengan 
“kerugian ekonomi”? 
 
Disarankan susunan kalimatnya 
berbunyi sebagai berikut: 
“Korban adalah seseorang yang 
mengalami penderitaan fisik, 
mental atau kerugian ekonomi 
yang diakibatkan oleh suatu 
tindak pidana”. 
 

 
Disarankan: 
Menambah frasa “atau kelompok”  setelah 
kata “orang” 
 
Hal ini sesuai denganResolusi Majelis 
Umum PBB No. 40/34 Tahun 1985 yang 
menyatakan bahwa korban adalah orang-
orang, baik secara individual maupun 
kolektif, yang menderita kerugian akibat 
perbuatan atau tidak berbuat yang 
melanggar hukum pidana yang berlaku 
disuatu negara, termasuk peraturan yang 
melarang penyalahgunaan kekuasaan 
 

 
2.Korban adalah orang atau kelompok 

yang mengalami penderitaan fisik atau 
mental atau kerugian ekonomi yang 
diakibatkan oleh suatu tindak pidana”. 

 

 
16 

 
(3) Lingkungan Peradilan adalah 

lingkungan peradilan yang meliputi 

 
Disarankan untuk dipindahkan 
ke penjelasan pasal karena hanya 

 
Tetap 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

Peradilan Umum dan Peradilan 
Militer.  

 

disebut sekali. 
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(4) Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban adalah lembaga yang 
bertugas dan berwenang untuk 
memberikan perlindungan dan hak-
hak lain kepada Saksi dan/atau 
Korban sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini 

 

 
Disarankan untuk diberi 
singkatan untuk mempermudah 
penyebutan. 
 
Disarankan agar kata “diatur” 
diganti dengan “ditentukan”.  
 
Setelah perubahan berbunyi: 
  
”Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban, yang selanjutnya 
disingkat LPSK adalah lembaga 
yang bertugas dan berwenang 
untuk memberikan perlindungan 
dan hak-hak lain kepada Saksi 
dan/atau Korban sebagaimana 
ditentukan dalam Undang-
Undang ini. 
 

 
Disarankan untuk diberi singkatan untuk 
mempermudah penyebutan. 
 
Disarankan agar kata “diatur” diganti 
dengan “ditentukan”.  
 

 
4. Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban, yang selanjutnya disingkat 
LPSK adalah lembaga yang bertugas 
dan berwenang untuk memberikan 
perlindungan dan hak-hak lain kepada 
Saksi sebagaimana ditentukan dalam 
Undang-Undang ini. 
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1. Ancaman adalah segala bentuk 

perbuatan yang mempunyai implikasi 
memaksa seorang Saksi dan/atau 
Korban untuk melakukan sesuatu hal 
yang berkenaan dengan pemberian 
kesaksiannya dalam suatu proses 
peradilan pidana. 

 

 
Kata “ancaman” dalam istilah 
hukum pidana tidak dikenal. 
Yang dikenal adalah “ancaman 
kekerasan”. Untuk itu, 
disarankan ditambah kata 
“kekerasan” setelah kata 
“ancaman”. Di dalam R-KUHP 
(sebagai perbandingan), ancaman 
kekerasan didefinisikan : 
“Ancaman kekerasan adalah 
suatu hal atau keadaan yang 

 
Ditambah kata “baik langsung maupun 
tidak langsung” sebelum kata “yang 
mempunyai implikasi memaksa” 
 
Di tambah kata “atau tidak melakukan 
sesuatu hal” setelah kata “untuk 
melakukan” 
 
Ditambahkan kalimat: yang menimbulkan 
kekerasan fisik, psikis, seksual, dan 
kekerasan ekonomi 

11. Ancaman adalah segala bentuk 
perbuatan yang menimbulkan 
kekerasan fisik, psikis, seksual, dan 
kekerasan ekonomi baik langsung 
maupun tidak langsung yang 
mempunyai implikasi memaksa 
seorang saksi dan/atau korban untuk 
melakukan atau tidak melakukan 
sesuatu hal yang berkenaan dengan 
pemberian keterangan saksi atau 
informasi yang benar dalam proses 
pemeriksaan perkara atau tindakan
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

menimbulkan rasa takut, cemas, 
atau khawatir pada orang 
diancam”. 
 
Catatan : 
 
Pemerintah menyarankan agar 
diberikan tambahan definisi 
mengenai “kekerasan” sehingga 
dalam RUU ini diatur mengenai 
kekerasan dan ancaman sebagai 
unsur penting dalam penyusunan 
elemen tindak pidana dalam bab 
Ketentuan Pidana. 
 
Kekerasan adalah setiap 
perbuatan penyalahgunaan 
kekuatan fisik dengan atau tanpa 
menggunakan sarana secara 
melawan hukum dan 
menimbulkan bahaya bagi badan, 
nyawa, kemerdekaan, 
penderitaan fisik, seksual, 
psikologis, termasuk menjadikan 
orang pingsan atau tidak 
berdaya. (RUU KUHP) 
 

pemeriksaan perkara atau  tindakan-
tidakan yang menyebabkan saksi tidak 
dapat memberikan kesaksiannya secara 
langsung di pengadilan.  
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12. Keluarga Saksi dan/atau Korban adalah 

orang-orang yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis lurus, atau mempunyai 
hubungan darah dalam garis 
menyamping sampai derajat ketiga, atau 
mempunyai hubungan perkawinan 
dengan Saksi dan/atau Korban, dan atau 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
Rumusan sebaiknya 
disederhanakan tanpa mengubah 
makna, yakni sebagai berikut : 
 

 
Koalisi mengusulan : 
 
Menggunakan istilah “orang yang terkait 
dengan saksi” untuk menggatikan kata 
“keluarga saksi” 
 
Hal ini untuk memperluas cakupan orang 

 
2. Orang yang terkait dengan saksi 

dan/atau korban  adalah : 
 
a. Keluarga saksi dan/atau korban yakni: 

orang yang mempunyai hubungan 
darah dalam garis lurus ke atas dan ke 
bawah dan garis menyamping sampai 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

orang-orang yang menjadi tanggungan 
Saksi dan/atau Korban. 

 

Keluarga Saksi dan/atau Korban 
adalah orang yang mempunyai 
hubungan darah dalam garis 
lurus ke atas atau ke bawah dan 
garis menyamping sampai derajat 
ketiga, atau yang mempunyai 
hubungan perkawinan, atau 
orang yang menjadi tanggungan 
Saksi dan/atau Korban.  
 

yang bisa diberi perlindungan. derajat ketiga  
 
 
b. Orang atau pihak yang mempunyai 

hubungan perkawinan atau yang sudah 
tidak mempunyai hubungan 
perkawinan lagi (dalam status bercerai) 
dengan saksi dan/atau korban 

 
c. Orang-orang yang menjadi tanggungan 

dari saksi, bisa dalam garis lurus ke 
atas dan atau ke bawah sampai dengan 
derajat ketiga atau bisa juga garis 
menyamping sampai derajat ketiga; 

 
Ditambahkan: 
 
d. Orang-orang yang berada dalam 

pengampuan atau perwalian saksi 
dan/atau korban ; atau  

 
e. Orang lain yang mempunyai hubungan 

yang secara emosional dekat dengan 
saksi dan/atau korban. 
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3. Perlindungan adalah bentuk perbuatan 

untuk memberi tempat bernaung atau 
berlindung bagi seseorang yang 
membutuhkan sehingga merasa aman 
terhadap ancaman sekitarnya. 

 

 
Rumusan disarankan 
disempurnakan dan dilengkapi 
dengan obyeknya sehingga 
berbunyi : Perlindungan adalah 
segala kegiatan yang 
dilaksanakna oleh LPSK untuk 
memberi bantuan dan tempat 
bernaung atau berlindung bagi 
Saksi dan/atau Korban yang 

 
Menurut Koalisi: Pengertian Perlindungan 
tidaklah sebatas “perbuatan untuk 
memberi tempat bernaung atau 
berlindung” yang bisa diartikan sebagai 
“tempat” namun haruslah diperluas 
sebagai upaya pemenuhan hak dan 
pemberian bantuan perlindungan yang 
wajib dilaksanakan  
 

 
13. Perlindungan adalah segala upaya 

pemenuhan hak dan pemberian 
bantuan yang wajib dilaksanakan oleh 
Lembaga Perlindungan Saksi Korban 
atau Lembaga lainnya atau lembaga 
lainnya serta pihak lain sesuai dengan 
ketentuan Undang-Undang ini. 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

membutuhkan perlindungan 
sehingga merasa aman terhadap 
ancaman kekerasan. 
 
 

    
Disarankan untuk menambahkan 
bebeberapa istilah yang harus masuk 
dalam ketentuan umum ini 
 

 
14. Perlakuan khusus adalah perlakuan 

yang berbeda terhadap saksi karena 
kondisi dan keadaan saksi. 

 
15. Kesetaraan jender adalah suatu 

keadaan dimana perempuan dan laki-
laki menikmati status yang setara dan 
memiliki kondisi yang sama untuk 
mewujudkan secara penuh hak-hak 
asasi saksi dalam rangka perlindungan 
pada saat mereka menjadi saksi. 

 
16. Ancaman fisik adalah ancaman yang 

mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit 
atau luka pada saksi yang bertujuan 
untuk mempengaruhi kondisi saksi 
untuk melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu sesuai dengan 
maksud dilakukannya ancaman 
tersebut 

     
17. Ancaman psikis adalah ancaman 

yang mengakibatkan ketakutan, 
hilangnya rasa percaya diri, hilangnya 
kemampuan bertindak, rasa tidak 
berdaya dan/atau penderitaan psikis 
berat pada saksi yang bertujuan untuk 
mempengaruhi kondisi saksi untuk 
melakukan sesuatu atau tidak 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

melakukan sesuatu sesuai dengan 
maksud dilakukannya ancaman 
tersebut.  

 
18. Ancaman kekerasan seksual adalah 

ancaman yang memaksa melakukan 
hubungan seksual, memaksa 
hubungan seksual dengan cara tidak 
wajar dan/atau tidak disukai, memaksa 
hubungan seksual dengan orang lain 
terhadap saksi yang bertujuan untuk 
mempengaruhi kondisi saksi untuk 
melakukan sesuatu atau tidak 
melakukan sesuatu sesuai dengan 
maksud dilakukannya ancaman 
tersebut. 

 
19. Ancaman kekerasan ekonomi 

adalah ancaman untuk menelantarkan 
saksi, mengakibatkan ketergantungan 
ekonomi, membatasi dan/atau 
melarang untuk bekerja sehingga saksi 
kehilangan sumber penghasilan yang 
bertujuan untuk mempengaruhi 
kondisi saksi untuk melakukan sesuatu 
atau tidak melakukan sesuatu sesuai 
dengan maksud dilakukannya ancaman 
tersebut. 

 
20. Perahasiaan identitas adalah 

tindakan untuk tidak mempublikasikan 
nama-nama, alamat dan identitas saksi 
yang lainnya terhadap pihak-pihak 
tertentu termasuk terdakwa selama 
saksi menjalani proses penyelesaian 



Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU perlindungan Saksi dan Korban. 

Koalisi perlindungan Saksi 18 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

pemeriksaan tindak pidana. 
 
21. Identitas baru adalah perubahan jati 

diri seseorang, terutama mengenai 
nama, tempat dan tanggal lahir agar ia 
terhindar dari kekerasan atau ancaman 
kekerasan baik fisik, psikis, seksual 
maupun ekonomi sehubungan dengan 
kesediaannya untuk memberikan 
keterangan dalam selama proses 
peradilan pidana. 

 
    

 
 
22. Relokasi adalah pemindahan 

seseorang ke tempat yang baru agar ia 
terhindar dari kekerasan atau ancaman 
kekerasan baik fisik psikis, seksual 
maupun ekonomi sehubungan dengan 
kesediaannya untuk memberikan 
keterangan dalam proses peradilan dan 
pasca persidangan. 

 
23. Pendamping adalah orang yang 

mempunyai keahlian untuk melakukan 
konseling, terapi dan advokasi guna 
penguatan dan pemulihan diri saksi 
yang atas persetujuan saksi ikut 
mendampingi saksi di dalam 
memberikan keterangan selama proses 
penyelesaian perkara pidana.  

 
24. Pekerja sosial adalah seseorang yang 

mempunyai kompetensi profesional 
dalam pekerjaan sosial yang diperoleh 
melalui pendidikan formal atau 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

pengalaman praktik di bidang 
pekerjaan sosial/kesejahteraan sosial 
yang diakui secara resmi oleh 
pemerintah dan melaksanakan tugas 
profesional pekerjaan sosial 

 
25. Tenaga kesehatan adalah setiap 

orang yang mengabdikan diri dalam 
bidang kesehatan serta memiliki 
pengetahuan dan/atau keterampilan 
melalui pendidikan di bidang 
kesehatan yang untuk jenis tertentu 
memerlukan kewenangan untuk 
melakukan upaya kesehatan 
sebagaimana diatur dalam peraturan 
perundangan-undangan yang berlaku 

 
26. Perlindungan sementara adalah 

perlindungan yang langsung diberikan 
dan/atau lembaga sosial atau pihak 
lain sebelum dikeluarkannya 
penetapan perintah perlindungan dari 
pengadilan 

 
27. Perintah perlindungan adalah 

penetapan yang dikeluarkan oleh 
pengadilan untuk memberikan 
perlindungan kepada saksi 

 
28. Perwakilan Lembaga Perlindungan 

Saksi adalah Lembaga Perwakilan 
Daerah yang dibentuk untuk 
memudahkan perlindungan terhadap 
saksi di daerah tertentu sesuai dengan 
kebutuhan berdasarkan keputusan 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

Lembaga Perlindungan Saksi. 
 
29. Program Perlindungan adalah 

tindakan atau langkah-langkah yang 
dilakukan oleh Lembaga Perlindungan 
Saksi untuk melindungi saksi dengan 
tindakan atau langkah-langkah tertentu 
berdasarkan Undang-Undang ini. 

 
30. Anak adalah orang yang berusia 

dibawah 18 tahun 
 

 
21 

 

Pasal 2 

Undang-Undang ini memberikan 
perlindungan pada Saksi dan Korban dalam 
semua tahap proses peradilan pidana dalam 
lingkungan Peradilan. 

 

 
Disarankan frasa “lingkungan 
peradilan” diberikan penjelasan 
yang diambil dari Pasal 1 angka 3 
DIM no. 15. 
 
Rumusan alternatif : 
 
Undang-Undang ini memberikan 
perlindungan pada Saksi dan 
Korban dalam setiap tahap 
proses peradilan pidana dalam 
lingkungan Peradilan Umum dan 
Peradilan Militer. 
 

 

Disarankan  

Pemberian Perlindungan tidak saja dalam 
lingkungan peradilan umum namun juga 
diberikan dilingkungan peradilan militer  

Pemberian perlindungan haruslah 
menjangkau dari mulai tahap pelaporan 
dan atau pengaduan sampai dengan pasca 
putusan  

Agar menjangkau perlindungan bagi para 
saksi-saksi pelapor. 

 

 

Pasal 2 

Undang-Undang memberikan perlindungan 
dari tahap pelaporan dan/atau pengaduan 
sampai dengan pasca putusan dalam  
peradilan pidana dalam lingkungan 
peradilan umum  dan peradilan militer  
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Pasal 3 

Perlindungan Saksi dan Korban berasaskan 
pada : 
 
 
 

 
 

Tetap 

 
 

Tetap 
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RUU Versi DPR 
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Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 
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(1) penghargaan atas harkat dan 

martabat manusia 
 
 

 
Tetap 

 
Tetap 

 

 
24 

 
(2) rasa aman; 

 

 
Tetap 

 
Tetap 
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(1) keadilan.  

 
Tetap 

 
Tetap 
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d. hak untuk mendapatkan nasihat hukum 

 
Disarankan agar penentuan asas 
didasarkan pada hal yang umum 
dan universal, misalnya asas 
“kesamaan perlakuan” atau 
“non-diskriminasi”. Agar tidak 
tumpang tindih dengan hak Saksi 
dan Korban, disarankan huruf d 
ini dimasukkan dalam Pasal 5 
ayat (1). 
 

 
Disarankan agar penentuan asas 
didasarkan pada hal yang umum dan 
universal, misalnya asas “kesamaan 
perlakuan” atau “non-diskriminasi”. Agar 
tidak tumpang tindih dengan aturan yang 
terkait dengan hak Saksi oleh karena itu 
asas dalam point 26 di hilangkan dan di 
masukkan ke dalam hak saksi (lihat point 
41 ) 
 
Koalisi merekomendasikan juga berbagai 
asas yang sangat penting untuk di 
cantumkan di dalam pasal ini  
 

 
Ditambahkan : 
 
c. Kepastian hukum; 
 
d. Kerahasiaan; 
 
e. Non diskriminasi 
 
f. Perlakuan khusus kepada pihak-pihak 

yang rentan; dan  
 
g. Keadilan jender.  
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Pasal 4 

Perlindungan Saksi dan Korban bertujuan 
memberikan rasa aman kepada Saksi dan 
Korban dalam memberikan keterangan pada 
proses peradilan pidana. 
 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif, tanpa 
mengubah makna :  
 
Perlindungan Saksi dan Korban  
bertujuan memberikan rasa aman 
kepada Saksi dan/atau Korban 
dalam memberikan keterangan 

 
Disarankan selain rasa aman, tujuan 
perlindungan juga dimaksudkan untuk 
memberikan keadilan kepada saksi 
 
Ditambakan frasa “dan keadilan” setelah 
kata “aman”. 
 
Ditambah kalimat: dari mulai tapan 

 
Pasal 4 
 
Perlindungan saksi dan korban bertujuan 
memberikan rasa aman dan keadilan 
kepada saksi dalam memberikan keterangan 
dari mulai tahap pelaporan dan/atau 
pengaduan sampai dengan pasca putusan 
dalam peradilan pidana  
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Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

dalam setiap proses peradilan 
pidana. 

 

pelaporan dan/atau pengaduan sampai 
dengan pasca putusan 
Untuk menngati kalimat: dalam setiiap 
proses peradilan pidana sebagai 
konsekuensi dari point 21 
 

 

 
28 

 
 

BAB II 
 

PERLINDUNGAN DAN HAK-HAK 
SAKSI DAN KORBAN 

 

 
 
Disarankan untuk diganti 
judulnya, yakni : “HAK SAKSI 
DAN KORBAN” (lihat kalimat 
pembuka Pasal 5 ayat (1)). 

 
 
Disarankan untuk diganti judulnya, yakni: 
“HAK SAKSI DAN HAK KORBAN ”  
Kata “perlindungan “ dihilangkan 
 
Koalisi menyarankan agar pada bagian 
Hak saksi sebaiknya diatur secara lebih 
terperinci dan di bagi menjadi tiga bagian 
meliputi : pertama,  hak-hak saksi dan 
korban secara umum dan kedua, hak 
saksi dan korban dalam ancaman dan 
ketiga, hak saksi dan korban dalam 
kondisi khusus 
 
Hak-hak secara umum yaitu hak-hak yang 
diberikan kepada saksi dan korban yang 
diberikan dalam menghadapi prosedural 
pengadilan pidana. 
 
Hak saksi dan korban dalam ancaman 
adalah hak yang di berikan kepada saksi 
dan korban dalam kondisi yang terancam. 
Hak saksi inilah yang menjadi fungsi 
terpenting yang harus diberikan oleh 
lembaga perlindungan saksi 
 
Hak saksi dalam kondisi khusus adalah 
hak yang di berikan kepada saksi tertentu 

 
 

BAB II 
 

HAK SAKSI DAN HAK KORBAN 
 

Bagian Kesatu 

 

Hak Saksi dan Korban  Secara 
Umum 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

seperti; saksi anak, saksi manula, saksi 
cacat atau  kemampuan berbeda dan saksi  
narapidana. 
 
Oleh karena itu maka sebelum Pasal 5 
Ditambahkan Kalimat “Bagian Kesatu 
Hak-Hak Saksi Secara Umum” 
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Pasal 5 

 
(1) Seorang Saksi dan Korban berhak 

memperoleh : 
 

 

 

Rumusan disempurnakan untuk 
menghindari pengulangan kata 
berhak dan hak : 

 
(1) Seorang Saksi dan Korban 

berhak : 
 

 

Rumusan disempurnakan untuk 
menghindari pengulangan kata 
berhak dan hak : 

 

(1) Seorang Saksi dan korban  berhak : 
 

 

Pasal 5  

 

(1) Seorang Saksi  dan korban  berhak: 

 
30 

 
(1) perlindungan atas keamanan pribadi dari 

ancaman fisik maupun psikologis dari 
orang lain yang berkenaan dengan 
kesaksian yang akan, tengah atau telah 
diberikannya atas suatu perkara pidana; 

 

 
Rumusan disempurnakan karena 
penyempurnaan DIM No. 28 :  
 

(1) memperoleh perlindungan 
atas keamanan pribadi dari 
ancaman kekerasan 
terhadap fisik atau psikis 
terkait dengan kesaksian 
yang akan, tengah, atau 
telah diberikan dalam suatu 
perkara pidana; 

 
 

 
Disarankan berdasarkan pertimbangan 
point di atas (point 28) hak ini di 
masukkan ke dalam hak saksi dalam 
kondisi khusus. 

 
Di masukkan dalam hak saksi dalam 
ancaman. 
(lihat Point  50 di bawah ) 
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a. hak untuk ikut serta dalam proses 

memilih dan menentukan bentuk 
perlindungan dan dukungan kemanan; 

 
Rumusan disempurnakan karena 
penyempurnaan DIM No. 28 : 
 

 
Disarankan berdasarkan pertimbangan 
point di atas (point 28) hak ini di 
masukkan ke dalam hak saksi dalam 

 
Di masukkan dalam hak saksi dalam 
anacaman. 
(lihat Point  54 ) 
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 1. ikut serta dalam proses 
memilih dan menentukan 
bentuk perlindungan dan 
dukungan keamanan; 

 
 

kondisi khusus 
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b. hak untuk memberikan keterangan tanpa 

tekanan; 
 

 
(2) untuk memberikan 

keterangan tanpa tekanan; 

 
Kata “ hak “ di hilangkan 

 
a. untuk memberikan keterangan tanpa 
tekanan; 
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c. hak untuk mendapat penerjemah; 
 

 
Tetap 

 
Kata “ hak “ di hilangkan 

 
b. hak untuk mendapat penerjemah; 
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d. hak untuk bebas dari pertanyaan yang 

menjerat; 
 

 
Rumusan disempurnakan karena 
penyempurnaan DIM No. 28 : 
  
(1) untuk bebas dari 

pertanyaan yang menjerat; 
 

 
Kata “ hak “ di hilangkan 

 
c. untuk bebas dari pertanyaan yang 

menjerat; 
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e. hak untuk mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan kasus; 
 

 
Rumusan disempurnakan karena 
penyempurnaan DIM No. 28 : 
 
1. mendapatkan informasi 

mengenai perkembangan 
kasus; 

 

 
Kata “ hak “ di hilangkan 

 
d. untuk mendapatkan informasi mengenai 

perkembangan kasus; 
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f. hak untuk mendapatkan informasi 

mengenai keputusan pengadilan; 
 

 
Rumusan disempurnakan karena 
penyempurnaan DIM No. 28 : 
 
(3) mendapatkan informasi 

mengenai keputusan 
pengadilan; 

 
Kata “ hak “ di hilangkan 

 
e. untuk mendapatkan informasi mengenai 

keputusan pengadilan 
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g. hak untuk mengetahui dalam hal 

terpidana dibebaskan; 
 

 
Rumusan disempurnakan karena 
penyempurnaan DIM No. 28 : 
 
(1) mengetahui dalam hal 

terpidana dibebaskan; 
 

 
Kata “ hak “ di hilangkan 
 
Disarankan  ditambahkan kalimat   
“tersangka atau terdakwa atau” sebelum 
kata “terpidana” 
 
Disarankan menambah kalimat “dan/atau 
melarikan diri” setelah kata “dibebaskan” 
 

 
f. untuk mengetahui dalam hal tersangka 
atau terdakwa atau terpidana dibebaskan 
dan atau melarikan diri 
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h. hak untuk mendapatkan identitas baru; 
 

 
Rumusan disempurnakan karena 
penyempurnaan DIM No. 28 : 
 
(4) mendapatkan identitas 

baru; 
 

 
Disarankan berdasarkan pertimbangan 
point di atas (point 28) hak ini di 
masukkan ke dalam hak saksi dalam 
kondisi khusus 
 

 
Di masukkan dalam hak saksi dan korban 
dalam ancaman 
(lihat Point 52) 
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i. hak untuk mendapatkan tempat 

kediaman baru (relokasi);dan/atau 
 

 
Rumusan disempurnakan karena 
penyempurnaan DIM No. 28 : 
 
(2) mendapatkan tempat 

kediaman baru (relokasi); 
dan/atau 

 

 
Disarankan berdasarkan pertimbangan 
point di atas (point 28) hak ini di 
masukkan ke dalam hak saksi dalam 
kondisi khusus 
 

 
Di masukkan dalam hak saksi dan korban 
dalam ancaman 
(lihat Point  53 ) 
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k.. hak untuk memperoleh penggantian biaya 
transportasi sesuai dengan kebutuhan. 
 

 
Rumusan disempurnakan karena 
penyempurnaan DIM No. 28 : 
 

K. memperoleh penggantian 
biaya transportasi sesuai 
dengan kebutuhan. 
 

 

 
Kata “ hak “ di hilangkan 

 
g. untuk memperoleh penggantian biaya 
transportasi sesuai dengan kebutuhan 
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Koalisi menyarankan agar hak-hak saksi 
secara umum ini ditambahkan beberapa 
hak lainnya  
 

 
Ditambahkan: 
 
h. untuk mendapatkan penasihat hukum 

dan/atau pendamping 
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i. hak untuk mendapatkan ruang tunggu 

khusus di pengadilan. 
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j. hak untuk tidak didiskriminasi 

berdasarkan agama, suku, gender, 
paham politik, dan orientasi seksual 
dan ekonomi. 

 
44     

j. mendapatkan bantuan hukum 
 

 
45 

 
(2). Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diberikan pula kepada keluarga Saksi 
dan/atau Korban dalam kasus-kasus tertentu 
sesuai dengan keputusan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban. 
 

 
Pemerintah mengusulkan agar 
ketentuan ini dibahas secara 
lebih mendalam karena 
diperlukan rambu-rambu yang 
jelas terkait dengan kemampuan 
negara. 

 
Disarankan agar kalimat “keluarga saksi 
dan/atau korban” di ganti menjadi kalimat 
“orang yang terkait dengan  saksi ” 
 
 

 
2). Hak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) diberikan pula kepada orang terkait 
yang dengan saksi, dalam kasus-kasus 
tertentu sesuai dengan keputusan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban. 
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Koalisi menyarankan agar setelah ayat (2) 
ditambahkan juga beberapa ketentuan 
lainnya di dalam ayat (3) dan  ayat (4)  
 

 
Ditambahkan ketentuan: 

(3). Keterangan yang benar dari seorang 
saksi dalam undang-undang ini  tidak 
dapat dijadikan dasar penuntutan 
dimuka pengadilan.   
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(4) Hak-hak saksi dan korban sebagaimana 
diatur dalam ayat (1) dan (2) dan (3)  adalah 
hak-hak melekat pada saksi dan korban 
dalam keadaan apapun dan sebagai jaminan 
atas perlindungan secara hukum terhadap 
saksi. dan korban 
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Berdasarkan Point 28, koalisi 
menyarankan agar di atur secara terpisah 
antara hak saksi dalam ancaman dan hak 
saksi secara khusus 
 
 
 

 

Bagian Kedua 

Hak-hak Saksi dan korban Dalam 
Ancaman 
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Disarankan Ditambahkan mengenai Hak-
Hak Saksi dalam ancaman 

Pasal 6 

(1) Seorang saksi dan korban dalam 
ancaman yang membahayakan 
keselamatan jiwanya berhak :  
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a. Mendapatkan perlindungan atas 

keamanan pribadi dari ancaman fisik 
maupun psikologis dari orang lain yang 
berkenaan dengan kesaksian yang akan, 
tengah atau telah diberikannya atas 
suatu perkara pidana; 
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b. atas perahasiaan indentitas; 
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c. untuk mendapatkan identitas baru; 
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d. untuk relokasi, baik sementara maupun 
permanen 
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e. untuk ikut serta dalam proses memilih 
dan menentukan bentuk perlindungan dan 
dukungan kemanan 
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f. mendapat informasi tertentu berkaitan 
dengan kondisi terdakwa dan/atau 
terpidana. 
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   (2). Hak sebagaimana di maksud pada ayat 
(1) diberikan pula kepada orang lain yang 
terkait dengan saksi  berdasarkan keputusan 
lembaga perlindungan saksi. 
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(3). Ketentuan dalam ayat (2) tidak dapat 
diberlakukan kepada pihak lain yang terkait 
dengan saksi yang justru menjadi pelakunya 
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(5). Seorang Saksi dan/atau korban  yang 
berada dalam ancaman yang sangat berat 
atau dalam kondisi yang tidak 
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memungkinkan, atas persetujuan hakim 
dapat diperiksa dalam sidang tertutup, atau 
diperiksa secara sepihak dimana ditempat 
tertentu, atau diperiksa tanpa bertatap 
muka dengan terdakwa dan atau dapat 
diperiksa dengan proses pemeriksaan 
sidang ditempat dimana saksi berada. 
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Bagian Ketiga 

Hak Saksi  dan  korban dalam kondisi  
Khusus  
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Pasal 8 

(1) Saksi dan/atau korban  anak-anak, 
manusia lanjut usia, orang cacat dan 
saksi korban tindak pidana dengan 
kekerasan seksual dan narapidana 
berhak memperoleh perlindungan 
khusus selama proses pemberian 
keterangan dalam perkara pidana.  

(2) Perlindungan khusus seperti yang 
disebut dalam ayat (1) adalah hak-hak 
untuk mendapatkan kemudahan-
kemudahan bagi kebutuhan-kebutuhan 
tertentu. 

 
 
 
 
 



Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU perlindungan Saksi dan Korban. 

Koalisi perlindungan Saksi 30 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 
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Pasal 9 

(1) Seorang anak yang  menjadi saksi 
berhak untuk diperiksa tanpa 
hadirnya  terdakwa.  

(2) Seorang anak yang menjadi saksi 
dapat diperiksa dalam ruangan khusus 
dengan hakim  tunggal dan bersifat 
tertutup. 

(3) Proses pemeriksaan terhadap anak 
yang memberikan kesaksian 
mempertimbangkan   peraturan lain 
yang memberikan perlindungan 
terhadap hak-hak anak. 
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Pasal 10 

Orang-orang yang sudah lanjut usia dalam 
hal pemberian keterangan berhak :  

a. Didampingi seorang pendamping setiap 
kali mereka atau orang yang lanjut usia 
memberikan kesaksian dan pendamping 
tersebut dapat ikut mendampingi dalam 
setiap proses pemeriksaan kesaksian ; 

b. Mendapatkan alat bantu atau fasilitas 
lain yang dibutuhkan dalam 
memberikaaan kesaksianya, seaman dan 
senyaman mungkin. 
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Pasal 11 

Proses pemberian kesaksian oleh saksi 
dan/atau korban yang kondisinya cacat 
fisik dan /atau kemampuan berbeda 
berhak: 

a. didampingi seorang pendamping;  
b. diberikan fasilitas kursi roda pada saat 

saksi berada didalam setiap proses 
pemeriksaan. 

c. Saksi dan/atau korban yang tuna 
rungu wajib disediakan seorang penafsir 
untuk menjelaskan maksud dari saksi, 
dan juga pertanyaan dari hakim atau 
jaksa, dan penasihat hukum pada waktu 
di persidangan. 

 
d. diberikan fisilitas sesuai dengan 

kebutuhannya. 
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Pasal 6 

 

 
Pemerintah mempertanyakan 
mengapa tindak pidana 
kekerasan dan pelanggaran HAM 
yang berat diperluas untuk hak-
hak Korban atau Saksi. 
Bagaimana dengan tindak pidana 
khusus lainnya ? 
 

 
 
disarankan  
agar aturan mengenai  korban di buat 
dalam bagian BAB tersendiri 
 

 
 

BAB IV 
Hak Korban 

 
 
 
 
 
 
 
 



Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU perlindungan Saksi dan Korban. 

Koalisi perlindungan Saksi 32 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 
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Disarankan   
 
menambah hak untuk didengar 
pendapatnya dalam proses penuntuttan 
dan penjatuhan pidana dan pelepasan 
bersyarat 

 
Pasal 12 
 
korban berhak untuk didengar pendapatnya 
dalam proses penuntutan, penjatuhan 
pidana dan pelepasan bersyarat atas diri 
pelaku dalam kasus-kasus yang melibatkan 
dirinya. 
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Korban dalam tindak pidana dengan 
kekerasan dan pelanggaran berat HAM, selain 
berhak atas hak sebagaimana diatur dalam 
Pasal 5, juga berhak mendapatkan bantuan 
berupa : 

 
a. bantuan medis; dan 
b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial 

 
 

Idem 

 
Disarankan juga bahwa menambahkan 
kata “yang mengalami penderitaan fisik 
dan psikologi” setelah kata ”dalam tindak 
pidana dengan kekerasan” 
 
Menghilangkan kata “pelanggaran berat 
HAM” agar tidak terjadi pembedaan atas 
korban. 
 
Disarankan menambah kata “yang bersifat 
segera” maksudnya bahwa korban segera 
mendapatkan bantuan secepatnya setelah 
peristiwa pidana terjadi. 
 

 
Pasal 13 
 
Korban dalam tindak pidana dengan 
kekerasan yang mengalami penderitaan 
secara fisik dan atau psikologi selain berhak 
atas hak sebagaimana diatur dalam Pasal 5, 
juga berhak mendapatkan bantuan yang 
bersifat segera berupa: 
a. bantuan medis;  
b.bantuan rehabilitasi termasuk rehabilitasi  

psiko-sosial.  
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Disarankan untuk menambahkan 
ketentuan khusus untuk saksi korban 
kekerasan seksual. Terutama untuk 
perempuan dan anak 
 
Saksi dan/atau korban kekerasan sexual 
memerlukan perlakuan khusus agar proses 
pemberian kesaksiannya tidak 
memperparah trauma yang dialaminya. 
Oleh karena itu UU ini harus 

 
Pasal 14 
 
(1) Saksi dan/atau korban kekerasan 

seksual pada saat memberikan 
keterangan berhak :  

 
a. mendapatkan pemulihan fisik ataupun 

psikologis, sebelum, selama, atau 
setelah proses pemberian keterangan. 

b. mendapatkan ruangan khusus selama 
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mengakomodir ketentuan yang mengatur 
mengenai: kebutuhan akan pemulihan 
fisik ataupun psikologis korban, 
mendapatkan ruangan khusus dalam 
setiap proses pemeriksaan, dan 
mendapatkan pendamping serta diperiksa 
oleh penegak hukum yang telah memiliki 
sensitifitas jender yang kuat 
 
 
 

proses pemberian keterangan di 
tingkat penyelidikan, penyidikan 
maupun pada saat akan memberikan 
kesaksian di depan pengadilan.  

c. mendapatkan pendampingan baik 
pendamping hukum, medis maupun 
psikologis. 

d. Untuk diperiksa di dalam persidangan 
tanpa kehadiran terdakwa. 

e. Saksi yang mengalami kekerasan 
seksual berhak dirahasiakan 
identitasnya. 

f. Saksi korban kekerasan seksual yang 
tidak dapat hadir ke persidangan dapat 
memberikan keterangan  di bawah 
sumpah secara tertulis atau dengan 
menggunakan alat pembicaraan jarak 
jauh dengan layar monitar 
(teleconference) di tempat saksi 
berdomisili. 
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Koalisi menyarankan agar di tambah 
sebuah ketentuan untuk melakukan 
pemeriksaan terhadap saksi korban kasus 
kekerasan seksual 

 
Pasal 15 
 
Dalam melakukan pemeriksaan atau 
mengambil keterangan saksi dan/atau 
korban kekerasan seksual, Pengadilan wajib 
melakukan tindak-tindakan sebagai berikut: 
 

(1) Mengambil tindakan2 secukupnya 
untuk melindungi keselamatan, 
kesejahteraan fisik dan psikologis, 
martabat dan privasi dari Saksi 
dan/atau korban 
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(2) Mempertimbangkan faktor2 yang 
relevan meliputi usia, gender, 
kesehatan, dan sifat kejahatan yang 
didasarkan pada gender/jenis 
kelamin (gender based violence). 

  
(3) Memberi fasilitas yang 

memungkinkan Saksi/dan atau 
korban untuk melakukan pemberian 
keterangan, pengajuan bukti, dengan 
sarana elektronik atau sarana khusus 
lainnya.  

 
(4) Mengikutsertakan orang-orang yang 

memiliki keahlian/penguasaan 
berkaitan dengan masalah Kekerasan 
seksual berkaitan dengan upaya 
Perlindungan Saksi dan korban di 
setiap proses peradilan. 
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Pasal 7 

(1). Korban melalui Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban, berhak mengajukan ke 
pengadilan, berupa 

 

 
Pemerintah mengusulkan agar 
ketentuan ini dibahas secara 
lebih mendalam karena 
diperlukan rambu-rambu yang 
jelas terkait dengan kemampuan 
negara dan sejauh mana negara 
bertanggung jawab memberikan 
kompensasi 
 
.Alternatif rumusan dari 
Pemerintah : 
 
(1) Korban, melalui LPSK, 

 
Disarankan  
menambahkan kalimat  
“baik secara sendiri-sendiri, melalui kuasa 
hukumnya atau” sebelum kata “melalui” 
 
 
 
  

 
Pasal 16 
 
(1)Korban baik secara sendiri-sendiri, atau 

melalui kuasa hukumnya berhak 
mengajukan hak: 
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dapat mengajukan ke 
Pengadilan, berupa : 
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a. hak atas kompensasi dalam kasus tindak 

pidana dengan kekerasan dan pelanggaran 
HAM berat; 

 

 
Pemerintah mengusulkan agar 
ketentuan ini dibahas secara 
lebih mendalam karena 
diperlukan rambu-rambu yang 
jelas terkait dengan kemampuan 
negara dan sejauh mana negara 
bertanggung jawab memberikan 
kompensasi. 
 

 
  

 
1. kompensasi dalam kasus tindak pidana 

kekerasan dan pelanggaran HAM berat 
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b. hak atas restitusi atau ganti kerugian oleh 

pelaku tindak pidana 
 

 
Tetap 

 
Tetap 

 
a. restitusi atau ganti kerugian oleh 

pelaku tindak pidana. 
 
 

    
Di tambah dengan “hak atas rehabilitasi” 

 
b. rehabilitasi. 
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(2).Keputusan mengenai kompensasi dan 
restitusi diberikan oleh pengadilan. 
 

 
Pemerintah menyarankan agar 
kata “keputusan” diganti dengan 
kata “putusan”. 

 
Disarankan  
agar kompensasi maupun rehabilitasi tidak 
digantungkan kepada putusan pengadilan 
agar pemenuhan hak ini tidak berlarut-
larut. Sebaiknya pemberian putusan 
kompensasi dan rehabilitasi korban di 
lakukan oleh LPSK  
 

 
(2) Putusan mengenai pemberian 

kompensasi dan rehabilitasi 
diberikan  oleh LPSK 

 

     
(3) Putusan mengenai restitusi dan 

diberikan dengan keputusan 
pengadilan. 
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(3). Ketentuan mengenai pemberian 
kompensasi dan restitusi diatur lebih lanjut 
dengan Peraturan Pemerintah. 
 

 
Mengenai “kompensasi”, 
tergantung pada hasil 
pembahasan DIM No. 45. 
Rumusan disempurnakan 
(redaksional) : 
 
(5) Ketentuan lebih lanjut 

mengenai tata cara dan 
besarnya pemberian 
kompensasi dan restitusi 
diatur dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 

 
Di tambah kata “rehabilitasi” 

 
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 

cara dan besarnya pemberian 
kompensasi dan restitusi diatur dengan 
Peraturan Pemerintah  
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Pasal 8 

Perlindungan dan bantuan pada Saksi dan 
Korban diberikan sejak tahap penyelidikan 
dimulai, dan berakhir sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-
Undang ini. 
 

 
Kata “bantuan” sebaiknya 
dihilangkan karena 
“perlindungan” di dalamnya 
termasuk bantuan. 
 
Rumusan alternatif Pemerintah : 
 
Perlindungan kepada Saksi 
dan/atau Korban diberikan sejak 
tahap penyelidikan dimulai dan 
berakhir sesuai dengan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam 
Undang-undang ini.  
 

 
Disarankan untuk: 
 
 
Ditambah kalimat “laporan dan/atau 
pengaduan dan/atau” sebelum kata   
“penyelidikan “ 
 

 
Pasal 17 

Perlindungan dan bantuan pada Saksi dan 
atau korban diberikan sejak tahap laporan 
dan/atau pengaduan dan/atau penyelidikan 
dimulai, dan berakhir sesuai dengan 
ketentuan sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang ini 
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Pasal 9 

(1) Seorang Saksi dan/atau Korban yang 
merasa dirinya berada dalam ancaman 
yang sangat berat, atas persetujuan hakim 

 
Rumusan alternatif Pemerintah: 
 
(1) Saksi dan/atau Korban 

dapat memberikan 
kesaksian tanpa 

 
Saran koalisi  
Kata”berat dihilangkan 
 
Ditambah kalimat “ atau tekanan atau 
dalam kondidi yang tidak memungkinkan” 

 
Pasal 18 

(1) Seorang saksi dan/atau  korban yang 
berada dalam ancaman atau tekanan 
atau dalam kondisi yang tidak 
memungkinkan dapat memberikan
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dapat memberikan kesaksian tanpa hadir 
langsung di pengadilan tempat dimana 
perkara tersebut sedang  diperiksa. 

 

kehadirannya di pengadilan 
tempat perkara tersebut 
diperiksa karena yang 
bersangkutan mendapatkan 
ancaman kekerasan sehingga 
jiwanya terancam.  

(2) Ketidakhadiran Saksi 
dan/atau Korban 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) harus terlebih 
dahulu mendapatkan 
persetujuan dari hakim. 

 

memungkinkan, dapat memberikan 
keterangan tanpa hadir langsung di 
tempat dimana perkara tersebut 
diperiksa. 
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(2). Saksi dan/atau sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat memberikan 
kesaksiannya secara tertulis yang 
disampaikan di hadapan pejabat yang 
berwenang dan membubuhkan tanda 
tangannya pada berita acara yang 
memuat tentang kesaksian tersebut. 

 

 
Pemerintah mengusulkan agar 
ayat (2) dan ayat (3) dijadikan  
satu ayat sehingga menjadi ayat 
(3) yang berbunyi :  
 
 
(2) Saksi dan/atau Korban 

sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat 
memberikan kesaksiannya : 

 
a. Secara tertulis dan 

membubuhkan tanda 
tangannya pada berita 
acara yang memuat 
tentang kesaksian 
tersebut; atau  

 
b. secara langsung melalui 

sarana elektronik dengan 
didampingi oleh pejabat 

 
Kata “kesaksiannya” di ganti dengan 
“keterangannya” 
 
Ditambahkan kalimat “dibawah sumpah” 

 
(2). Saksi dan/atau korban sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat 
memberikan keterangannya di bawah 
sumpah secara tertulis yang 
disampaikan di hadapan pejabat yang 
berwenang. 
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yang berwenang. 
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(3) Saksi dan/atau sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat pula didengar 
kesaksiannya secara langsung melalui 
sarana elektronik dengan didampingi 
oleh pejabat yang berwenang. 

 

 
Pemerintah mengusulkan 
dihapus karena telah tertampung 
dalam Pasal 9 ayat (2) usulan 
Pemerintah. 

 
Tetap 

 

    
Disarankan ada ayat tambahan 
 

(3). Pejabat yang berwenang kemudian  
membubuhkan tanda tangannya pada 
berita acara yang memuat tentang 
keterangan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2). 

 
    

Disarankan ada ayat tambahan 
 

 
(4). Keterangan saksi dan/atau korban yang 

diberikan secara tertulis atau dengan 
sarana elektronik sebagaimana dimaksud 
pada ayat (2) disamakan nilainya dengan 
keterangan saksi yang diucapkan 
didalam persidangan. 

 
    

Disarankan ada ayat tambahan 
 

 
(5). Seorang Saksi dan/atau korban  yang 

berada dalam ancaman yang sangat 
berat atau dalam kondisi yang tidak 
memungkinkan, atas persetujuan 
hakim dapat diperiksa dalam sidang 
tertutup, atau diperiksa secara sepihak 
dimana ditempat tertentu, dan atau 
dapat diperiksa dengan proses 
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pemeriksaan sidang ditempat dimana 
saksi berada. 
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Pasal 10 

Seorang Saksi yang termasuk sebagai 
tersangka dalam kasus yang sama tidak dapat 
dibebaskan dari tuntutan pidana apabila ia 
ternyata terbukti secara sah dan meyakinkan 
bersalah, namun kesaksiannya dapat dijadikan 
pertimbangan hakim dalam meringankan 
pidana yang akan dijatuhkannya. 
 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
Saksi yang juga sebagai tersangka 
dalam kasus yang sama tidak 
dapat dibebaskan dari tuntutan 
pidana jika ternyata terbukti 
secara sah dan meyakinkan Saksi 
tersebut bersalah, namun 
kesaksiannya dapat dijadikan 
pertimbangan hakim dalam 
meringankan pidana yang akan 
dijatuhkan kepadanya. 
 

 
Disarankan untuk menambahkan 
“dan/atau terdakwa’ setelah kata 
“tersangka” 
 
Disarankan untuk menambahkan kalimat   
“dan kesaksiannya membantu membukti 
kesalahan tersangka dan atau terdakwa 
lainnya berhak“ setelah katlimat “kasus 
yang sama” 
 
ditambhkan kata “maka berhak“ sebelum 
kata “dijadikan pertimbangan hakim” 
 

 
Pasal 19 
 
(1) Seorang saksi yang termasuk sebagai 

tersangka dan/atau terdakwa dalam 
kasus yang sama dan kesaksiannya 
membantu membuktikan kesalahan 
tersangka dan/atau terdakwa lainnya 
dan apabila ia ternyata terbukti secara 
sah dan meyakinkan bersalah maka 
berhak dijadikan pertimbangan hakim 
dalam meringankan pidana yang akan 
di jatuhkan kepadanya. 

 

 
79 

   
 
Disarankan untuk menambahkan klausula 
yang menjadi dasar pertimbangan agar di 
berikan hak yang duatur pada ayat (1)  

 
 
Ditambahkan: 
 
(2) Hak sebagaimana dimaksud dalam ayat 

(1) diberikan terhadap suatu perkara 
yang berdampak luas, kejahatan yang 
dilakukan secara terorganisir dan 
pelanggaran hak asasi manusia  berat.  
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Disarankan untuk memberikan peringatan 
agar saksi tersebut tidak menjadi sasaran 
balas dendam oleh pelaku lainnya 

 
Ditambahkan: 
 
(3) Jika saksi sebagaimana dalam ayat (1) 

harus menjalani pidana, maka tempat 
pelaksanaan pidana harus dipisahkan 
dari pelaku tindak pidana di mana saksi 
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tersebut bersaksi. 
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Koalisi menyarankan agar di tambahkan 
aturan  yang menegaskan tanggung jawab 
dan kewajiban  pemerintah dalam 
menjamin terlaksananya undang-undang 
ini 
 
Hal ini penting di cantumkan bahwa 
perlindungan hak saksi juga merupakan 
tugas dari aparat pemerintah yakni: 
Kepolisian, kejaksaan, dan Departemen 
terkait lainnya  
 
Dan bukan hanya merupakan pekerjaan 
dari lembaga perlindungan saksi semata 
yang akan di bentuk oleh Undang-undang 
ini. 
 
Ini juga menegaskan bahwa perlindungan 
saksi sangat membutuhkan sinergitas antar 
departemen pemerintahanm lainnya. 

Ditambahkan: 

BAB  IV  

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH 
 

Pasal 20 

(1) Pemerintah dalam menjamin 
terlaksananya pemenuhan hak-hak 
terhadap    saksi dan korban 
mempunyai kewajiban :  

a. memastikan agar hak-hak saksi 
dan korban dipenuhi terutama 
berkait dengan hak-hak  saksi 
selama memberikan keterangan; 

b. menyediakan anggaran pendanaan 
atas pemenuhan hak-hak saksi; 

c. menyiapkan sumbar daya manusia 
untuk mendukung perlindungan 
saksi; 

d. menyiapkan fasilitas yang 
diperlukan untuk perlindungan 
saksi.  
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   (2) Pemerintah berkewajiban mendirikan 
lembaga perlindungan saksi dan 
korban yang memiliki kewenangan 
khusus dalam memberi perlindungan 
saksi pada kasus tententu.  
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 
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Aturan  ini penting agar pemerintah juga 
memberikan perhatian pada upaya-upaya 
yang selama ini di berikan oleh masyarakat 
dalam melakukan perlindungan saksi 
seperti: pembuatan dan pembentukan 
rumah aman (save house) yang sudah di 
lakukan oleh masyarakat 
 

(3) Pemerintah berkewajiban menjamin 
hak masyarakat untuk berperan serta 
dalam memberikan perlindungan 
kepada saksi 
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Aturan ini penting karena posisi saksi  
penting dalam membantu aparat penegak 
hukum  

(4) Aparat penegak hukum mempunyai 
kewajiban untuk menjamin dan 
melindungi ketentuan yang berkaitan 
dengan perlindungan terhadap saksi 
sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.  
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Bagian III 
 

Lembaga Perlindungan Saksi 
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Bagian III : BAB III  Lembaga perlindungan Saksi 
 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 
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BAB III 

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI 
DAN KORBAN 

 

 
 

Tetap 

 
Disarankan agar: No BAB di sesuaikan 
dengan Point 86 
 
Frasa  “ dan korban” di hilangkan 

 
BAB V 

 
LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI 

DAN KORBAN 
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Disarankan BAB ini di bagi dalam 
beberapa bagian 

Bagian Kesatu  

Status dan Kedudukan  
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Pasal 11 

 
(1) Lembaga Perlindungan Saksi dan 

Korban merupakan lembaga yang 
mandiri. 

 

Pemerintah mempertanyakan 
mengenai istilah “mandiri”. 
Mengenai pembentukan LPSK ini 
perlu dibahas secara lebih 
mendalam. Apakah 
pembentukannya digantungkan 
pada lembaga baru atau 
menggunakan lembaga yang 
sudah ada, misalnya di kepolisian. 
 
Jika tetap dipertahankan ada 
LPSK, Pemerintah mengusulkan 
agar Undang-Undang ini yang 
membentuk LPSK sehingga 
pembentukannya secara hukum 
disetujui bersama DPR dan 
Pemerintah. 

 
Tetap Pasal 21 

(1) Lembaga perlindungan saksi dan 
korban merupakan lembaga negara 
yang mandiri. 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

 
Kedudukan LPSK di pusat perlu 
diatur (termasuk daerah 
hukumnya). 
 
Mengenai pembentukan di 
daerah, Undang-Undang ini 
menentukan bahwa di daerah 
dapat dibentuk LPSK yang 
pembentukannya disesuaikan 
dengan kemampuan daerah. 
 
Ketentuan mengenai 
pembentukan dan susunan 
organisasinya (baik di pusat 
maupun di daerah) diatur dengan 
Peraturan Presiden. (lihat Pasal 16 
RUU) 
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(2). Lembaga perlindungan Saksi dan Korban 
dibentuk sekurang-kurangnya di setiap 
ibukota provinsi dan di wilayah 
kabupaten/kota yang dianggap perlu oleh 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
 

 
Rumusan alternatif Pemerintah 
setelah ada kesepakatan 
pembahasan Pasal 11 ayat (1) : 
 
(2) LPSK dapat dibentuk pada 

setiap Provinsi dan secara 
bertahap dapat dibentuk 
pada setiap kabupaten/kota 
yang digantungkan pada 
kemampuan daerah masing-
masing. 

 

 
Disarankan: 
 
Menambah kalimat “berkedudukan di 
ibukota Negara Republik Indonesia” 
sebelum kata “dan” 
 
Kalimat selanjutnya di rubah menjadi 
“dapat membentuk perwakilan di ibukota 
propinsi atau di daerah lain jika dianggap 
perlu oleh lembaga perlindungan saksi” 
 

(2) Lembaga perlindungan saksi dan 
korban berkedudukan di Ibukota 
Negara Republik Indonesia dan dapat 
membentuk perwakilan di ibukota 
propinsi atau di daerah lain jika 
dianggap perlu oleh LPSK 
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Disarankan membuat asas yang menjadi 
landasan bekerja lembaga 

Ditambahkan: 

Pasal 22 



Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU perlindungan Saksi dan Korban. 

Koalisi perlindungan Saksi 45 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

Dalam melaksanakan tugas dan 
wewenangnya lembaga perlindungan saksi  
berasaskan pada : 
a. Kepastian hukum; 
b. Akuntabilitas;  
c. Keterbukaan; dan 
d. Kerahasiaan dalam pemberian 

perlindungan demi kepentingan saksi 
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Dsarankan membuat BAB baru 
mengenai Tugas dan kewenangan 
lembaga 

Ditambahkan: 

Bagian Kedua  

 Tugas dan Kewenangan LPSK 
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Pasal 12 

 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
bertanggung jawab menangani pemberian 
perlindungan dan bantuan pada Saksi dan 
Korban berdasarkan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
 

 
Pemerintah mengusulkan agar 
mengenai pertanggungjawaban 
LPSK diuraikan secara rinci, 
termasuk bagaimana bentuk 
pertanggungjawabannya ? 

 
Tetap 

 
Pasal 23 
 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
bertanggung jawab menangani pemberian 
perlindungan dan bantuan pada Saksi dan 
korban berdasarkan ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Undang-Undang ini. 
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 .  
Disarankan menambahkan beberapa 
tugas lembaga perlindungan saksi  

Ditambahkan: 

Pasal 24 

Lembaga Perlindungan saksi dan korban  
mempunyai tugas :  
a. Mempersiapkan unit khusus 

perlindungan saksi dan/atau orang lain 
yang terkait dengan saksi 

b. Menerima permohonan untuk 



Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU perlindungan Saksi dan Korban. 

Koalisi perlindungan Saksi 46 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

perlindungan terhadap saksi dan atau 
orang lain yang terkait dengan saksi; 

c. Memberikan perlindungan kepada 
saksi dan atau orang lain yang terkait 
dengan saksi berdasarkan ketentuan 
sebagaimana diatur dalam undang-
undang ini;  

d. Melaksanakan tugas-tugas 
administratif menyangkut 
perlindungan saksi dan orang yang 
terkait dengan saksi; 

e. Melakukan koordinasi dengan instansi 
yang berwenang dan atau lembaga lain 
dalam rangka memberikan 
perlindungan saksi; 

f. Melakukan pengumpulan data atau 
informasi terhadap suatu perkara 
dalam rangka perlindungan saksi;  

g. Melakukan pengawasan terhadap 
pelaksanaan perlindungan saksi yang 
dilakukan oleh instansi yang 
berwenang dan atau lembaga lain; 

h. Sosialisasi tentang perlunya 
Perlindungan saksi kepada masyarakat; 

i. Menyusun laporan tahunan dan 
menyampaikan kepada presiden dan 
DPR 
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Disarankan menambahkan beberapa 
kewenangan  lembaga perlindungan saksi 

 
Ditambahkan 
 
Pasal 25 
 
Dalam melaksanakan tugas-tugasnya 
sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, 
Lembaga Perlindungan saksi  memiliki 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

kewenangan :  
a. Menetapkan langkah-langkah dan tata 

cara tentang pembentukan unit khusus 
perlindungan saksi dibawah  
Kepolisian Republik Indonesia.  

 
b. Menetapkan langkah-langkah dan tata 

cara bagaimana ketentuan undang-
undang ini harus  dijalankan oleh 
kantor perwakilannya;  

 
c. Membuat perjanjian tentang 

perlindungan dan bantuan yang akan 
dilakukan terhadap saksi oleh orang-
orang atau institusi atau organisasi 
lainnya dalam hal :  
1. Lembaga perlindungan saksi 

diberikan kewenangan untuk  
menggunakan fasilitas atau 
kelengkapan milik atau dibawah 
penguasaan departemen 
(pemerintah), orang atau 
organisasi atau institusi lain; atau  

2. Menyangkut berbagai hal yang 
akan membuat ketentuan-
ketentuan dalam undang-undang 
ini dapat berjalan 

 
d. Memerintahkan instansi lain yang 

terkait untuk memberikan 
perlindungan saksi; 

e. Menunjuk tempat-tempat yang akan 
difungsikan sebagai tempat-tempat 
aman/rumah aman (safe house); 

f. Mendapatkan akses atas informasi dan 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

dokumen dalam setiap tahap 
penyelesaian perkara dalam rangka 
perlindungan saksi; 

g. Meminta informasi kepada instansi 
yang terkait mengenai perkembangan 
perkara yang sedang ditangani oleh 
lembaga perlindungan saksi. 
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Disarankan: 
 
Untuk menambah bagian mengenai: 
keanggotaan, prosedur pemilihan 
anggota dan pemberhentian anggota 
 

 

Bagian Ketiga 

Keanggotaan, Prosedur Pemilihan 
Anggota  dan  

Pemberhentian Anggota Lembaga 
Perlindungan Saksi dan korban 
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Pasal 13 

(1). Anggota Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban terdiri atas 7 (tujuh) orang 
yang masing-masing berasal dari unsur 
Komnas HAM, Kepolisian, Kejaksaan, 
Departemen Kehakiman dan HAM, 
Akademisi, dan Lembaga Swadaya 
Masyarakat 

 

 
 
Ketentuan ini digantungkan pada 
hasil kesepakatan pembahasan 
Pasal 11. 

 
 
Di sarankan dibuat dalam 1 Pasal  
 
Agar unsur-unsur keanggotaan hanya 
diambil dari unsur masyarakat dan 
pemerintah  
 
Dan pengangkatan tersebut di tetapkan 
dengan keputusan Presiden 
 

 

Pasal 26 

Keanggotaan Lembaga Perlindungan saksi 
terdiri atas 7 (tujuh) orang yang berasal dari 
unsur  masyarakat sebanyak 4 (empat) 
orang dan unsur pemerintah sebanyak 3 
(tiga) orang yang ditetapkan dengan 
Keputusan Presiden.  
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Disarankan menambahakan pasal untuk 
menjelaskan unsur dari pemerintah  

Pasal 27 

(1) Anggota Lembaga Perlindungan 
saksi dari unsur pemerintah terdiri 
atas  Kepolisian, Kejaksaan, dan 
Depertemen Kehakiman dan Hak 
Asasi Manusia. 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

(2) Anggota Lembaga Perlindungan 
saksi dari unsur pemerintah 
sebagaimana dimaksud ditunjuk oleh 
pimpinan instansi yang 
bersangkutan. 
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Pasal 28 

(1)  Anggota Lembaga perlindungan saksi  
dari unsur masyarakat sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 25 dipilih oleh 
Presiden 

(2)   Tata cara pemilihan anggota lembaga 
perlindungan saksi  diatur secara 
tersendiri dalam peraturan 
pemerintah 

(3)    Proses pencalonan dan pemilihan 
anggota lembaga perlindungan saksi  
sebagaimana dimaksud dalam ayat 
(2) dilakukan secara transparan dan 
melibatkan partisipasi masyarakat. 
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Di sarankan : 
 
untuk membuat aturan mengenai  syaarat 
berhenti atau diberhentikannya anggota 
lembaga perlindungan saksi 

Pasal 29 

(1) Anggota Lembaga Perlindungan saksi 
berhenti atau diberhentikan karena : 

a. meninggal dunia; 
b. berakhir masa jabatannya; 
c. berhalangan tetap atau secara 

terus menerus selama lebih dari 3 
bulan tidak dapat  melaksanakan 
tugasnya; 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

d. mengundurkan diri: atau  
e. dikenai sanksi pidana. 

(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) ditetapkan oleh 
presiden  
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Disarankan menambah pasal Pasal 30 

Dalam hal terjadi kekosongan anggota 
Lembaga Perlindungan saksi dan korban,  
Prosedur pengajuan dan pemilihan calon 
anggota pengganti dilaksanakan sesuai 
dengan ketentuan sebagaimana dimaksud 
dalam pasal 25 dan 26.  
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(2).Ketua dan Sekretaris Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban dipilih 
dari dan oleh anggota Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban. 

 

 
Idem 

 
Disarankan  
Menambah menjadi 2 ayat  

 
Pasal 31 
 
(1). Pimpinan LPSK terdiri dari seorang 

Ketua dan wakil ketua . 
 
(2). Ketua dan Sekretaris Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban 
dipilih dari dan oleh anggota 
Lembaga Perlindungan Saksi 
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(3). Kriteria anggota Lembaga Perlindungan 

Saksi dan Korban, dan tata cara 
pemilihan Ketua dan Sekretaris diatur 
lebih lanjut dengan Peraturan 
Pemerintah. 

 

 
Idem 

 
Disarankan: 
 
Agar RUU juga  menetapkan kriteria 
anggota LPSK 

Pasal 32 

Kriteria untuk dapat diangkat sebagai 
Anggota Lembaga Perlindungan saksi  
adalah sebagai berikut: 

a. warga negara Republik Indonesia; 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

b. bertakwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa; 

c. sehat jasmani dan rohani; 
d. mempunyai wawasan di bidang 

hukum atau hak asasi manusia 
atau bidang lainnya yang terkait 
dengan perlindungan saksi  

 
e. berumur sekurang-kurangnya 30 

(tiga puluh) tahun dan setinggi-
tingginya 60 (enam puluh) tahun 
pada proses pemilihan; 

f. cakap, jujur, memiliki integritas 
moral yang tinggi, dan memiliki 
reputasi yang baik; 

g. tidak pernah menjadi tersangka, 
terdakwa atau terpidana dalam 
perkara pidana.  

h. tidak menjadi pengurus salah satu 
partai politik; 

i. bersedia melepaskan jabatan 
struktural  selama menjadi 
anggota Lembaga Perlindungan 
saksi; dan  

j. mengumumkan kekayaannya 
sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang 
berlaku. 
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Pasal 14 

(1) Masa Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan 
Anggota Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban adalah 5 (lima) tahun. 

 
Idem 

 
Di sarankan : 
Menggunakan Kalimat “Masa jabatan 
anggota lembaga perlindungan saksi”  

Pasal 33 
 
(1) Masa Jabatan Anggota Lembaga 
Perlindungan saksi adalah 5 (lima) tahun  
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 
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(2) Masa jabatan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) dapat diperpanjang untuk 
satu kali masa jabatan berikutnya. 

 

 
Idem 

 
Tetap 
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Pasal 15 

(2) Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban diambil berdasarkan 
musyawarah untuk mufakat. 

 

 
 
 
Pemerintah mempertanyakan 
apakah LPSK disamakan atau 
hampir sama dengan lembaga 
yang tugas dan fungsinya 
memutus sesuatu hal yang 
diajukan oleh masyarakat untuk 
diputus agar diperoleh suatu 
keadilan. LPSK sebaiknya 
langsung bekerja dan memenuhi 
tanggung jawabnya jika ada 
masyarakat yang meminta 
perlindungan sehingga tidak 
memerlukan lagi pertimbangan 
atas dasar musyawarah di antara 
para anggotanya.   
 

 
 
 
 
 

Sama dengan tanggapan pemerintah 
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1. Dalam hal keputusan sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) tidak dapat 
dicapai, maka keputusan diambil 
dengan suara terbanyak. 

 
 
 
 

 
Idem 

 
Sama dengan tanggapan pemerintah 
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RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

    
Disarankan menambahkan Pasal terkait 
dengan staf di LPSK 

 
Pasal 34 
 
(1). Dalam melaksanakan tugas dan 

wewenang LPSK di bantu oleh staf 
LPSK 

(2). Staf LPSK sebagaimana dimaksud 
dalam ayat (1) adalah warganegara RI 
yang karena keahliannya dianggkat 
sebagai staf dalam LPSK 

(3) Ketentuan menngenai syarat dan 
tatacara pengangkatan staf LPSK 
diatur lebih lanjut dengan keputusan 
LPSK. 
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Pasal  16 

 
(1). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

bertanggung jawab kepada Presiden. 
 
(2). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 

membuat pertanggungjawaban secara 
berkala kepada Dewan Perwakilan Rakyat  
sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) 
tahun dan tembusannya disampaikan 
kepada Menteri Kehakiman dan HAM. 

 

 
Sistematika perlu disusun ulang. 
Lihat Pasal 12 dan pasal-pasal 
berikutnya yang disisipi beberapa 
pasal yang mengatur hal lain. 
Pembahasan pasal ini 
digantungkan pada hasil 
kesepakatan pembahasan Pasal 
11. 
  

 
 
Ditambah kata “terbuka”  
 
Kalimat ”dan tembusannya disampaikan 
kepada menteri kehakiman dan HAM” 
dihilangkan 

 

Pasal  35 

(1). Lembaga perlindungan saksi dan 
korban bertanggungjawab kepada 
publik. 

(2). Lembaga perlindungan saksi membuat 
laporan pertanggungjawaban secara 
terbuka dan berkala kepada Presiden 
dan Dewan Perwakilan Rakyat  
sekurang-kurangnya sekali dalam 1 
(satu) tahun 
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Pasal 17 

Semua pembiayaan bagi Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban dibebankan 
kepada Negara 

 
 
Pemerintah mengusulkan agar 
ketentuan ini ditempatkan pada 
pasal terakhir. Pembiayaan tidak 
hanya untuk LPSK, namun juga 

 
 

Disarankan: 
Agar ditambahkan anggaran dari 
masyarakat baik dalam negeri  maupun 
luar negeri  

Pasal 36 

Anggaran pembiayaan Lembaga 
Perlindungan saksi  diperoleh dari : 
a.   Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Negara (APBN). 



Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU perlindungan Saksi dan Korban. 

Koalisi perlindungan Saksi 54 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

 untuk penyelenggaraan 
perlindungan. 

b.     Bantuan dari masyarakat yang tidak 
mengikat baik dalam negeri maupun 
luar negeri.  

 
 
 

    
Disarankan: 
Menambah bagian baru berisikan aturan 
mengenai Hubungan LPSK dengan 
Instansi pemerintah dan masyarakat  
 

 
Bagian Keempat 

 
Hubungan LPSK dengan Instansi 

Pemerintah dan Masyarakat 
 

     
Pasal 37  
(1). Dalam menjalankan tugas dan 

kewenagan yang diberikan kepada 
LPSK dalam undang-undang ini 
LPSK harus dibantu oleh lembaga 
negara atau instansi pemerintah yaitu: 

a. Kejaksaan Agung RI. 
b. Kepolisian Republik Indonesia 
c. Departemen Hukum dan HAM 
d. Komisi Nasional HAM. 
e. Komisi pemberantasan 

TindakPidana Korupsi 
f. PPATK 
g. Departemen Keuangan 
h. Departemen Dalam Negeri. 
i. Departemen Perumahan.  
j. TNI 
k. Pemerintahan Daerah. 
l. Departemen  atau instansi lainnya 

dengan izin Presiden. 
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(2). Tata cara mengenai hubungan LPSK 
dalam Pasal (1) diatas  diatur dengan 
Peraturan Pemerintah. 

 
     

Pasal 38: 
(1). Dalam menjalankan tugas dan 

kewenagan yang diberikan kepada 
LPSK dalam undang-undang ini 
LPSK dapat dibantu oleh orang-
orang dan atau institusi atau 
organisasi lainnya yang dapat 
membantu perlindungan atau 
bantuan terhadap saksi dan /atau 
korban. 

 
     

(2). Tata cara mengenai hubungan LPSK 
dalam ayat (1) dapat  diatur dengan 
Surat kesepakatan bersama (SKB) atau 
putusan LPSK 
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Bagian IV  
 

Tata Cara Pemberian  
Perlindungan Saksi 
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BAB IV 

TATA CARA PEMBERIAN 
PERLINDUNGAN DAN BANTUAN 

 

 
Pemerintah mengusulkan agar 
frasa “DAN BANTUAN” 
dihilangkan karena perlindungan 
termasuk pula pemberian 
bantuan. Lihat Pasal (TIDAK 
TERBACA) definisi usulan 
Pemerintah. 
  

 
BAB IV diganti dengan BAB VI  

Dan judul Bab menjadi TATA CARA 
PEMBERIAN PROGRAM 
PERLINDUNGAN 
 
 

 
 

 
Setelah Perubahan  
 

BAB VI 
 
TATA CARA PEMBERIAN PROGRAM 

PERLINDUNGAN 
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Pasal  18 

Seseorang yang menjadi Saksi dan/atau 
Korban, berhak memperoleh perlindungan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui 
tata cara : 
 

 
Pemerintah mengusulkan agar 
kalimat pembuka dihapus dan 
rincian huruf dalam Pasal 18 
dijadikan pasal dan ayat tersendiri. 

 
Sama dengan tanggapan pemerintah 
 
Ditambahkan bagian tersendiri 

  

Bagian Pertama 

Permohonan perlindungan 
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a. Saksi dan/atau Korban yang 

bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri 
maupun atas permintaan pejabat yang 
berwenang, mengajukan permohonan 
perlindungan kepada Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban karena 
kemungkinan adanya ancaman terhadap 
dirinya; 

 

 
.Jika usulan Pemerintah diterima, 
maka huruf a ini menjadi ayat (1) 
Pasal 18 yang rumusannya 
berbunyi : 
 
Saksi dan/atau Korban dapat 
mengajukan permohonan 
perlindungan kepada LPSK, baik 
atas inisiatif sendiri maupun atas 
permintaan yang berwenang. 

 
Sama dengan tanggapan pemerintah 
 
Di sarankan memperjelas cara 
mengajukan permohonan dalam aturan-
aturan yang lebih detil  

Diubah menjadi pasal-pasal tersendiri  

Pasal 39 

(1)   Saksi yang mempunyai cukup alasan atau 
yakin bahwa keselamatannya atau 
keselamatan orang lain yang terkait 
dengannya sedang atau kemungkinan 
terancam oleh seseorang atau suatu 
kelompok yang dikenalnya maupun 
tidak karena keberadaannya  sebagai 
saksi dapat melakukan permohonan 
atau pengaduan  itu kepada :  

a. Petugas penyelidik dan penyidik  
dalam perkara yang bersangkutan; 

b. Orang yang bertugas di kantor Polisi 
Republik Indonesia; 

c. Orang yang bertugas di tempat ia 
ditahan atau dipenjara jika ia 
berada dalam tahanan atau 
penjara; 

d. Penuntut umum atau pihak yang 
berkepentingan lainnya; atau  

e. Lembaga Perlindungan Saksi. 

(2). Saksi memohonkan menurut cara yang 
sudah ditentukan agar dia atau orang 
terkait ditempatkan di bawah 
perlindungan lembaga perlindungan 
saksi 

 



Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU perlindungan Saksi dan Korban. 

Koalisi perlindungan Saksi 59 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

 
112 

  Disarankan  

memperjelas tatacara dengan 
penambahan pasal mengenai 
permohonan  

Pasal 40 

(1)  Dalam hal karena berbagai alasan saksi 
tidak dapat melakukan pengaduan atau 
permohonan sebagaimana ditunjuk oleh 
pada Pasal 34 ayat (1), maka orang yang 
berkepentingan yang cukup yakin bahwa 
keselamatan saksi atau orang terkait 
memang sedang atau mungkin akan 
terancam boleh melakukan pengaduan 
atau permohonan  atas nama saksi 
tersebut.  

(2)     Permohonan sebagaimana dimaksud 
ayat (1) dapat  diajukan oleh : 

a. pejabat yang berwenang; 
b. keluarga saksi yang bersangkutan; 

atau 
c. pendamping saksi. 
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Pasal 41 

(1)  Dalam hal saksi dan atau pihak lain 
yang terkait dengan saksi yang  belum 
dewasa, permohonan dapat diajukan 
oleh : 
a. orang tua;   
b. wali; atau   
c. pendamping  saksi. 

(2)    Permohonan perlindungan bagi 
seseorang dibawah umur dapat dibuat 
oleh atau atas nama orang dibawah 
umur tersebut tanpa persetujuan orang 
tua atau walinya lainnya dalam hal : 
a. menyangkut perkara dimana saksi 

dibawah umur melawan orang tua 
atau walinya atau dimana orang 
tua atau walinya berkedudukan 
sebagai tersangka;  

b. saksi tidak memiliki orang tua atau 
wali; 

c. orang tua atau walinya tidak 
dikenal atau ditemukan berbagai 
kendala untuk menemukan orang 
tua atau walinya; 

d. orang tua atau walinya tanpa 
alasan yang jelas tidak bersedia 
atau tidak mampu memberikan 
persetujuan; atau 

e. jika lembaga perlindungan saksi 
menganggap bahwa hal itu perlu 
dilakukan demi perlindungan 
anak.   
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Disarankan di buat dalam bagian kedua  

Bagian Kedua 
Penilaian Kelayakan dan Keputusan 

 
 

115 
 

b. Lembaga perlindungan Saksi dan 
Korban akan melakukan pemeriksaan 
terhadap permohonan perlindungan 
Saksi dan/atau Korban sebagaimana 
dimaksud pada huruf a; 

 

 
Rumusan alternatif Pemerintah 
jika huruf a disepakati untuk 
menjadi ayat (1). 
 
(1) LPSK wajib melakukan 

pemeriksaan terhadap 
permohonan perlindungan 
dari Saksi dan/atau Korban 
sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1). 

 

 
 
 
Kara ‘akan” di ganti menjadi “wajib” 
 
Ditambah kalimat “pengaduan atau 
pelaporan dan memepertimbangkan 
kelayakan suatau permohonan 
kepadanya” 

 

Pasal 42 
 
(1)  Lembaga perlindungan saksi dan 
korban wajib melakukan pemeriksaan 
terhadap permohonan atau pengaduan atau 
pelaporan dan mempertimbangkan kelayakan 
suatu permohonan perlindungan yang 
disampaikan kepadanya. 
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   (2) Atas suatu permohonan dan atau 
pelaporan tersebut, Lembaga Perlindungan 
Saksi  harus memperhatikan  dan  
mempertimbangkan: 
a. besarnya resiko atas keselamatan saksi 

dan orang terkait; 
b. bahaya yang mungkin menimpa 

komunitas/masyarakat jika saksi atau 
pihak yang  terkait dengan saksi tidak 
ditempatkan dalam perlindungan; 

c. sifat dari persidangan dimana saksi telah 
atau sedang atau mungkin akan diminta 
memberi kesaksian, jika kasusnya 
memungkinkan; 

d. arti penting, relevansi dan sifat dari bukti 
yang telah atau akan diungkapan oleh 
saksi dalam persidangan tersebut; 

e. apakah saksi atau orang terkait akan 
mampu menyesuaikan diri dengan 
perlindungan, dengan 
mempertimbangkan ciri-ciri pribadi, 
lingkungan dan relasi-relasi keluarga dan 
lainnya yang dimiliki saksi atau orang 
terkait; 

f. biaya yang kiranya dibutuhkan untuk 
perlindungan saksi atau orang terkait 
lainnya; 

g. kemungkinan cara lain melindungi saksi 
atau orang terkait tanpa merujuk pada 
ketentuan-ketentuan undang-undang ini; 
dan  

h. faktor-faktor lain yang dianggap penting 
oleh Lembaga Perlindungan Saksi. 
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Di sarankan untuk membuat bagian 
ketiga mengenai pemberian bantuan yang 
bersifat segera. 
 

Bagian Ketiga  

Pemberian Bantuan Yang bersifat Segera 

Pasal 43 

(1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 13 ayat (3) dapat diberikan segera 
setelah perkara terjadi.  

(2) Bantuan yang sifatnya segera ini dapat 
diajukan melalui permohonan lesan 
maupun tertulis kepada lembaga 
perlindungan saksi.  

(3) Dalam hal permohonan yang 
berbentuk lisan maka lembaga 
Perlindungan Saksi membuat 
permohonan tersebut dalam bentuk 
tertulis.  
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c. Keputusan Lembaga Perlindungan 

Saksi dan/atau Korban diberikan secara 
tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari 
kerja sejak permohonan perlindungan 
diajukan. 

 

 
Rumusan alternatif Pemerintah 
jika huruf a dan b disepakati 
untuk menjadi ayat (1) dan ayat 
(2). Pemerintah mempertanyakan 
mengenai kewenangan LPSK, 
apakah LPSK dapat menolak 
permohonan Saksi dan/atau 
Korban. Jika diberikan 
kewenangan untuk menolak, perlu 
diatur tata caranya. Hal ini terkait 
dengan PTUN. 
 
Rumusan yang ditawarkan 
Pemerintah : 
 
(4) LPSK dapat menerima atau 

menolak permohonan Saksi 
dan/atau Korban untuk 
mendapatkan perlindungan. 
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Pasal  19 

(1) Dalam hal  Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban berpendapat bahwa keadaan 
Saksi dan/atau Korban memerlukan 
perlindungan terhadap keamanan dirinya 
atau keluarganya, Saksi dan/atau Korban 
yang bersangkutan diminta untuk 
menandatangani perjanjian 
perlindungan. 

 

 
Jika usulan perubahan Pasal 18 
huruf c disepakati, maka 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif sebagai 
berikut:: 
 
(1) Dalam hal LPSK menerima 

permohonan Saksi dan/atau 
Korban, maka Saksi 
dan/atau Korban diminta 
untuk menandatangani 
syarat kesediaan 
perlindungan. 

 

 Bagian Keempat 

Perjanjian Perlindungan 

Pasal  44 

(1) Dalam hal  Lembaga Perlindungan saksi 
dan korban berpendapat bahwa keadaan 
Saksi dan atau korban memerlukan 
perlindungan terhadap dirinya atau orang 
lain yang terkait dengan saksi, Saksi yang 
bersangkutan diminta untuk 
menandatangani perjanjian perlindungan. 
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(2) Surat perjanjian yang ditandatangani 

Saksi dan/atau Korban  dengan 
Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban berisikan: 

 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
Syarat kesediaan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) 
ditandatangani  oleh Saksi  
dan/atau Korban yang berisikan : 
 

  

(2) Surat perjanjian ditandatangani Saksi dan 
atau orang lain yang terkait dengan saksi 
dengan Lembaga Perlindungan saksi dan 
korban  yang berisikan: 

 
 

 
120

. 

 
a. Kesediaan Saksi dan/atau Korban 

untuk mentaati aturan yang 
berkenaan dengan keselamatannya. 

 

 
Jika rincian, sebaiknya diawali 
dengan huruf kecil dan diakhiri 
dengan tanda baca titik koma. 
 

 
 

  
a.kesediaan saksi  dan orang lain yang terkait 
dengan saksi untuk menaati aturan yang 
berkenaan dengan keselamatannya; 
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b. Kesediaan Saksi dan/atau Korban 

untuk tidak berhubungan dengan 
cara apapun dengan orang lain 
selain atas persetujuan Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban, 
selama ia berada dalam 
Perlindungan Lembaga ini. 

 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
“kesediaan Saksi dan/atau 
Korban untuk tidak berhubungan 
dengan siapa dan cara apa pun 
selain atas persetujuan LPSK 
selama Saksi dan/atau Korban 
berada dalam perlindungan 
LPSK;” 
 

  
b. kesediaan saksi  dan orang lain yang terkait 

dengan saksi untuk tidak berhubungan 
dengan cara apapun dengan orang lain 
selain atas persetujuan Lembaga 
Perlindungan saksi, selama ia berada dalam 
perlindungan lembaga ini; 
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c. Kesediaan Saksi dan/atau Korban 

untuk tidak memberitahukan 
kepada siapapun mengenai 
keberadaannya di bawah Lembaga 
perlindungan Saksi dan Korban. 

 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
 
“kesediaan Saksi dan/atau 
Korban untuk tidak 
memberitahukan kepada siapa 
pun mengenai keberadaannya di 
bawah perlindungan LPSK;” 
 
Catatan : 
 
Pemerintah menganggap bahwa 
rumusan ini pada dasarnya tidak 
diperlukan karena dengan 
sendirinya Saksi dan/atau Korban 
tidka akan memberitahukan 
keberadaannya kepada siapa pun 
karena terkait dengan 
keselamatannya sendiri. Yang 
perlu diatur adalah adanya 
larangan bagi keluarga atau 
kerabatnya untuk tidak 
memberitahukan keberadaan 
Saksi dan/atau Korban.   
 

  
 
c. kesediaan saksi dan/atau korban untuk 

tidak memberitahukan kepada siapapun 
mengenai keberadaannya di bawah 
lembaga perlindungan saksi; dan 
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d. Kewajiban Lembaga 

Perlindungan Saksi dan Korban 
untuk memberikan perlindungan 
sepenuhnya pada Saksi dan/atau 
Korban, termasuk keluarganya. 

 

 
Pemerintah menyarankan agar 
ketentuan ini ditempatkan pada 
pasal tersendiri atau dalam bab 
kewajiban dan tanggung jawab 
LPSK sehingga tidak terkesan 
campur aduk dengan kewajiban 
Saksi dan/atau Korban. 
 

 
Ditambahakn kalimat”orang lain yang 
terkait dengan saksi” 

 
d. kewajiban lembaga perlindungan saksi 
untuk memberikan perlindungan sepenuhnya 
pada saksi, termasuk orang  lain yang terkait 
dengan saksi. 
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Bagian Kelima 

Perlindungan Sementara 

Pasal 45 

(1)  Jika menyadari bahwa permohonan atau 
laporan sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 42 belum dapat diselesaikan  
sementara ancaman sangat 
membahayakan dan atau  Lembaga 
Perlindungan Saksi  belum 
memutuskan memberikan 
perlindungan dan atau belum 
rampungnya proses permohonan 
perlindungan untuk saksi atau orang 
terkait, maka ketua  lembaga 
perlindungan saksi dapat menempatkan 
saksi dalam perlindungan sementara 
atau mendesak dengan syarat : 

a. Perlindungan sementara ini 
diberikan tidak lebih dari 14 
hari. 

b. Jika saksi menyetujui 

 (2)   Anak-anak  tidak boleh ditempatkan 
dalam perlindungan sementara dan 
mendesak tanpa persetujuan orangtua 
atau wlinya, kecuali jika Lembaga 
Perlindungan Saksi berpendapat bahwa 
terdapat keadaan-keadaan khusus yang 
boleh mengabaikan persetujuan seperti 
itu. 
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Pasal 46 

(1) Sesuai ketentuan Pasal 43 Ketua 
Lembaga perlindungan saksi harus 
membuat perjanjian-perjanjian 
perlindungan sementara dengan orang 
tersebut. 

(2) Setelah membuat perjanjian 
perlindungan sementara, lembaga 
perlindungan saksi  harus memutuskan 
apakah mengikutsertakan orang 
tersebut ke dalam program 
perlindungan; 

(3) Dalam hal  lembaga perlindungan saksi 
memutuskan untuk mengikutsertakan 
orang tersebut ke dalam program 
perlindungan, maka lembaga 
perlindungan saksi  harus membuat 
perjanjian perlindungan dengan orang 
tersebut sesuai ketentuan pasal 42 
untuk menggantikan perjanjian 
perlindungan sementara yang pernah 
dibuat. 

(4) Dalam hal lembaga perlindungan saksi 
memutuskan tidak mengikutsertakan 
orang tersebut ke dalam program, 
pimpinan harus mengakhiri 
perlindungan yang diberikan 
berdasarkan perjanjian perlindungan 
sementara dengan menyampaikan 
pemberitahuan kepada orang tersebut. 
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Pasal 47 

 
(1) Perjanjian perlindungan, termasuk 

perjanjian perlindungan sementara, 
boleh dirubah lewat suatu perjanjian 
perubahan antara Lembaga 
Perlindungan Saksi  dengan  saksi yang 
dilindungi yang sudah terikat dalam 
perjanjian. 

(2) Perjanjian perubahan tidak boleh 
menghapuskan syarat-syarat mutlak 
yang sudah ada dalam perjanjian 
perlindungan; 

(3) Perjanjian ini mulai berlaku pada 
tanggal yang tertera dalam perjanjian 
perubahan atau, jika tanggal seperti itu 
tidak dinyatakan, pada hari setelah 
perjanjian perubahan itu dibuat 
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Pasal 48 

(1) Selain melalui perjanjian, lembaga 
perlindungan saksi  dapat mengubah 
perjanjian perlindungan, termasuk 
perjanjian perlindungan sementara, 
dengan saksi yang dilindungi yang 
sudah terikat dalam perjanjian. 

(2) Sebelum membuat perubahan atas 
perjanjian itu, Ketua lembaga 
perlindungan saksi harus 
menyampaikan pemberitahuan kepada 
saksi yang dilindungi tersebut tentang 
perubahan yang diusulkan beserta 
alasannya;  

(3) Perubahan perjanjian perlindungan 
tersebut harus memberi kesempatan 
yang cukup bagi saksi yang dilindungi 
untuk menanggapi perubahan yang 
diusulkan. 

(4) Jika setelah mempertimbangkan setiap 
tanggapan dan Ketua lembaga 
perlindungan saksi  tetap akan 
mengubah perjanjian, maka Ketua 
lembaga perlindungan saksi  dapat 
melakukannya dengan menyampaikan 
pemberitahuan kepada saksi yang 
dilindungi. 

(5) Perubahan ini tidak boleh 
menghapuskan syarat-syarat mutlak 
yang sudah ada dalam perjanjian 
perlindungan. 

(6) Perubahan ini mulai berlaku pada hari 
setelah saksi yang dilindungi mendapat 
pemberitahuan. 
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Pasal 49 
 
Apabila Lembaga Perlindungan Saksi  
menyakini bahwa saksi yang dilindungi tidak 
selayaknya dilindungi karena saksi tersebut 
telah melakukan atau bermaksud untuk 
melakukan sesuatu yang membuatnya tidak 
pantas untuk dilindungi, Ketua lembaga 
perlindungan saksi dapat menangguhkan 
perjanjian perlindungan selama batas waktu 
yang disebutkan dengan menyampaikan 
pemberitahuan kepada saksi yang dilindungi. 
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Bagian Keenam 
Pengunduran Diri Secara Sukarela 
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Pasal 50 

(1) Saksi yang dilindungi dapat 
mengundurkan diri dari program 
dengan menyampaikan pemberitahuan 
lisan maupun tertulis kepada pimpinan. 

(2) Dalam hal pemberitahuan itu dibuat 
secara lisan, lembaga perlindungan 
saksi harus mengambil langkah-langkah 
agar pemberitahuan itu dinyatakan 
secara tertulis; 
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Pasal 51 

(1). Dalam hal saksi yang dilindungi tidak 
bersedia atau tidak dapat menguatkan 
pemberitahuan itu secara tertulis, Lembaga 
Perlindungan Saksi  harus yakin bahwa 
pemberitahuan lisan itu benar-benar 
diberikan oleh saksi yang dilindungi; 

(3). Dalam hal Lembaga Perlindungan Saksi  
cukup yakin bahwa orang tersebut benar-
benar menyampaikan pemberitahuan 
pengunduran diri dari program perlindungan, 
maka lembaga perlindungan saksi  boleh 
mengakhiri perlindungan; 

a. jika lewat pemberitahuan tertulis maka 
pada hari yang dinyatakan dalam 
pemberitahuan itu  

b. jika hari seperti itu tidak dicantumkan, 
pada hari setelah lembaga perlindungan 
saksi menerima pemberitahuan itu; atau 

c. jika pemberitahuan disampaikan secara 
lisan maka pada hari setelah lembaga 
perlindungan saksi cukup yakin bahwa 
pemberitahuan lisan benar-benar telah 
diberikan. 
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(3) Dalam hal saksi yang dilindungi tidak 
bersedia atau tidak dapat menguatkan 
pemberitahuan itu secara tertulis, 
Lembaga Perlindungan Saksi  harus 
yakin bahwa pemberitahuan lisan itu 
benar-benar diberikan oleh saksi yang 
dilindungi; 

(4) Dalam hal Lembaga Perlindungan 
Saksi  cukup yakin bahwa orang 
tersebut benar-benar menyampaikan 
pemberitahuan pengunduran diri dari 
program perlindungan, maka lembaga 
perlindungan saksi  boleh mengakhiri 
perlindungan; 

d. jika lewat pemberitahuan tertulis 
maka pada hari yang dinyatakan 
dalam pemberitahuan itu  

e. jika hari seperti itu tidak 
dicantumkan, pada hari setelah 
lembaga perlindungan saksi 
menerima pemberitahuan itu; atau 

f. jika pemberitahuan disampaikan 
secara lisan maka pada hari 
setelah lembaga perlindungan 
saksi cukup yakin bahwa 
pemberitahuan lisan benar-benar 
telah diberikan. 
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Pasal  20 

(1) Perlindungan atas keamanan Saksi 
dan/atau Korban hanya dapat 
dihentikan berdasarkan alasan : 

 

 
Tetap 

 
Catatan : 
 
Pemerintah berpendapat bahwa 
penghentian perlindungan harus 
ditentukan secara jelas, khususnya 
mengenai jangka waktunya. Hal 
ini terkait dengan kemampuan 
negara. 
 

 
Bagian Ketujuh 

Penghentian perlindungan 

 

Pasal  52 

Lembaga perlindungan saksi dan korban 
dapat menghentikan perlindungan bagi 
seorang saksi yang dilindungi berdasarkan 
alasan: 
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a. Saksi dan/atau Korban meminta 

perlindungan terhadapnya dihentikan. 
 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
a. atas permintaan Saksi 

dan/atau Korban sendiri. 

 
Dan/atau Korban diganti dengan pihak 
lain 

 
a. saksi atau orang lain yang dilindungi 
meminta agar perlindungan terhadapnya 
dihentikan; 
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b. Saksi dan/atau Korban melanggar 

ketentuan sebagaimana tertulis dalam 
perjanjian. 

 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
b. Saksi dan/atau Korban 
melanggar ketentuan syarat 
kesediaan sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 19. 

 

 
Dan/atau Korban diganti dengan pihak 
lain 

 
b. saksi atau orang lain yang dilindungi 

melanggar ketentuan sebagaimana 
tertulis dalam perjanjian;  
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c. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban 
tidak lagi memerlukan perlindungan 
berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan. 

  

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
2. batas waktu perlindungan 

habis atau LPSK 
menetapkan bahwa Saksi 
dan/atau Korban tidak lagi 
memerlukan perlindungan 
berdasarkan pengamatan 
yang cermat dari LPSK. 

 

 
Dan/atau Korban diganti dengan pihak 
lain 

 
c. Lembaga perlindungan saksi  

berpendapat bahwa saksi atau orang lain 
yang dilindungi tidak lagi memerlukan 
perlindungan berdasarkan bukti-bukti 
yang meyakinkan; 
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Perlu dibuat ketentuan tambahan 
mengenai alasan penghentian 
perlindungan  4 

 
d. saksi atau orang lain yang yang 

dilindungi telah melanggar suatu syarat 
yang bisa mengakhiri perlindungan 
tanpa alasan yang masuk akal dan 
pelanggaran itu bersifat mendasar; 

 
e. saksi atau orang lain yang dilindungi 

telah menghentikan atau menolak 
bantuan yang diberikan kepadanya; 

 
f. saksi atau orang lain yang dilindungi 

tidak selayaknya lagi diikutsertakan 
dalam program perlindungan termasuk; 

 
g. saksi atau orang lain yang dilindungi 

meninggal dunia; 
 
h. ada cara lain yang cukup memuaskan 

untuk melindungi orang tersebut sudah 
ada; dan atau 

 
i. saksi atau orang lain lain yang dilindungi 

tersebut dengan sadar telah 
menyebabkan kerusakan serius di 
tempat aman dimana ia dilindungi atau 
terhadap suatu barang di tempat itu.  
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(2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban 

berkeberatan atas dihentikannya 
perlindungan oleh Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban, ia 
berhak untuk mengajukan keberatannya 
ke pengadilan yang akan memutuskan 
perkara tersebut. 

 

 
Pemerintah menyarankan agar 
ketentuan ini dihapus karena 
dengan perubahan dari usulan 
Pemerintah diharapkan tidak ada 
kesewenang-wenangan LPSK 
untuk menghentikan 
perlindungan. 

  

Pasal 53 

(1). Dalam hal saksi keberatan atas 
dihentikannya perlindungan oleh Lembaga 
perlindungan saksi, ia berhak untuk 
mengajukan keberatannya ke pengadilan yang 
akan memutuskan perkara tersebut 
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(3) Penghentian perlindungan keamanan 

seseorang Saksi dan/atau Korban harus 
dilakukan secara tertulis. 

 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
(1) Penghentian 

perlindungan keamanan 
seorang Saksi dan/atau 
Korban harus dilakukan 
secara tertulis dalam berita 
acara penghentian. 

 

  
(2). Penghentian perlindungan keamanan 
seorang saksi dan/atau korban  harus 
dilakukan secara tertulis 
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Perlu dimasukkan ketentuan sehubungan 
penghentian perlindungan  

 

Pasal 54 

(1). Sebelum mengakhiri perlindungan, 
lembaga perlindungan saksi  harus 
mengambil langkah-langkah yang wajar 
dan perlu untuk memberitahukan 
penghentian perlindungan  kepada  
orang yang dilindungi dan memberi 
kesempatan yang pantas bagi orang itu 
untuk menyampaikan pendapat 
mengapa perlindungan  berakhir. 

(2). Pembertahuan tertulis tersebut harus 



Daftar Inventaris Masalah (DIM) atas RUU perlindungan Saksi dan Korban. 

Koalisi perlindungan Saksi 80 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

berisikan  

a. alasan  mengakhiri perlindungan;   

b. kapan perlindungan akan 
berakhir;  

(3). Setelah mempertimbangkan setiap 
pendapat, lembaga perlindungan saksi  
dapat mengakhiri perlindungan sejak 
tanggal yang dinyatakan menurut 
ketentuan dalam perjanjian di atas atau 
memutuskan untuk tidak mengakhiri 
perlindungan.  

(4). Jika Lembaga Perlindungan Saksi  
mengakhiri perlindungan dan orang 
yang bersangkutan menerima 
penghentian perlindungan, segera 
sebelum perlindungan berakhir, maka 
orang bersangkutan masih 
mendapatkan perlindungan 
berdasarkan perjanjian perlindungan 
yang dibuat 
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 Pasal 55 

Jika Ketua Lembaga Perlindungan saksi 
berpendapat bahwa keselamatan orang 
tersebut masih menghadapi ancaman kendati 
persidangan bersangkutan telah berakhir, 
maka Lembaga perlindungan Saksi dapat 
melanjutkan perlindungan terhadap orang 
tersebut selama masih dianggapnya perlu,  
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Pasal  21 
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
6 diberikan kepada seseorang Saksi dan/atau 
Korban atas permintaan tertulis dari yang 
bersangkutan ataupun orang yang 
mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban. 
 

 
 

Idem 

 

Disesuaikan dengan point. No 74 

 
Pasal  56 
Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
15 diberikan kepada seseorang Saksi dan/atau 
Korban atas permintaan tertulis dari yang 
bersangkutan ataupun orang yang 
mewakilinya kepada Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban. 
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Pasal  22 

(1) Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban akan menilai alasan untuk 
menentukan kelayakan diberikannya 
bantuan kepada Saksi dan/atau Korban 

 

 
Idem  

No pasal disesuaikan  

 

Pasal 57 

 
(1). Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban 
akan menilai alasan untuk menentukan 
kelayakan diberikannya bantuan kepada Saksi 
dan/atau Korban 
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(2) Kriteria  pemberian bantuan meliputi 

lama dan besarnya bantuan pada Saksi 
dan/atau Korban. 

 

 
Idem  

Tetap 
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(3) Ketentuan mengenai kelayakan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan kriteria pemberian bantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dan kriteria pemberian bantuan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
diatur lebih lanjut dengan Peraturan 

 
Idem  

Tetap 
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Pemerintah. 
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Pasal 23 

Keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban mengenai bantuan pada Saksi 
dan/atau Korban harus diberitahukan secara 
tertulis kepada yang bersangkutan dalam 
waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak 
diterimanya permintaan tersebut. 
 

 
Idem  

Tetap  
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Pasal 24 

(2) Dalam melaksanakan pemberian 
perlindungan dan bantuan, Lembaga 
Perlindungan Saksi  dan Korban dapat 
bekerja sama, dengan instansi terkait 
yang kompeten. 

 

 
Pemerintah menyarankan agar 
ketentuan Pasal 24 ini 
ditempatkan dalam bab tersendiri 
dengan judul “KERJA SAMA”. 
Kerja sama dapat dilakukan 
dengan instansi terkait, negara 
lain, organisasi internasional, atau 
lembaga internasional lainnya. 
 
Jika usulan ini disepakati, rumusan 
alternatif akan dipersiapkan oleh 
Pemerintah. 
 

 

Tetap  
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(3) Instansi terkait yang kompeten wajib 

melaksanakan keputusan yang diambil 
oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban sesuai dengan ketentuan yang 
diatur dalam Undang-Undang ini.  

 

 
Idem  

Tetap  
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  Disarankan  

Menambah ketetntuan mengenai peran 
serta masyarakat 

 

BAB VII 

PERAN SERTA MASYARAKAT 

 
150 

  
 

 Tambahan pasal 

Pasal 58 

Setiap orang dan/atau kelompok, dan /atau 
organisasi masyarakat berhak berpartisipasi 
dalam perlindungan terhadap saksi dan atau 
korban  meliputi: 

a. hak mencari, memperoleh dan 
memberikan informasi adanya dugaan 
telah terjadi pelanggaran terhadap hak-
hak saksi dan/atau korban. 

b. Hak untuk memperoleh pelayanan 
dalam mencari, memperoleh dan 
memberikan informasi adanya dugaan 
telah terjadi pelanggaran terhadap hak 
saksi dan korban kepada LPSK atau 
pejabat yang berwenang. 

c. Hak menyempaikan saran dan 
pendapat secara bertangungjawab 
kepada pejabat LPSK atau pihak yang 
berwenang lainnya yang menangani 
perlindungan saksi dan korban. 

d. Hak untuk memperoleh jawaban atas 
pertanyaan tentang laporannya yang 
diberikan kepada LPSK atau pihak 
lainnya yang berwenang sepanjang 
tidak berkaitan degan kerahasiaan 
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150yang diatur dalam undang-undang 
ini. 

e. Baik sendiri-sendiri maupun bersama-
sama dapat mmeberikan perlindungan 
terhadap saksi yang mendapat 
ancaman. 

f. Dapat melakukan kerjasama dengan 
LPSK. 

g. Hak mendapatkan perlindungan 
hukum dalam melaksanakan haknya 
sebagaimana dimaksud dalam huruf a, 
b, c, d, e, dan f 
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Bagian V 
Ketentuan Pidana 
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BAB V 

 
KETENTUAN PIDANA 

 
Pasal 25 

 
(1). Setiap orang yang memaksakan 
kehendaknya baik memakai kekerasan 
maupun cara-cara tertentu, yang menyebabkan 
Saksi dan/atau Korban tidak memperoleh 
perlindungan sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf d, sehingga 
Saksi dan/atau Korban tidak memberikan 
kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat 
manapun, dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus 
juta rupiah). 
 

 
Pemerintah menyarankan agar 
dalam merumuskan elemen tindak 
pidana terkait dengan “kekerasan 
dan ancaman kekerasan” yang 
dilakukan oleh pelaku sehingga 
Saksi dan/atau Korban terhalang 
untuk memberikan kesaksian pada 
setiap proses peradilan. 
 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
(1). Setiap orang yang dengan 
sengaja menghalang-halangi Saksi 
dan/atau Korban yang akan 
memberikan kesaksiannya pada 
setiap tingkat proses peradilan 
dengan menggunakan kekerasan 
atau ancaman kekerasan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama  
4 (empat) tahun atau denda paling 
banyak Rp 200.000.000,00 (dua 
ratus juta rupiah). 
 
Keterangan : 
 
Lama dan banyaknya denda perlu 
disesuaikan dengan KUHP atau 
RKUHP. 
 

Tanggapan  

Ditambahkan dengan ancaman 
pidana minimal dan denda 
minimal 

 

 

Setelah Perubahan  

BAB VII 

KETENTUAN PIDANA 

Pasal 59 

(1) Setiap orang yang menghalang halkangi, atau 
memaksakan kehendaknya baik memakai 
kekerasan atau ancaman kekerasan atau cara-cara 
tertentu terhadap saksi dan atau korban dipidana 
dengan pidana penjara paling sedikit 1 (satu) 
tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau 
denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus 
juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 
(empat ratus juta rupiah). 
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(2). Setiap orang yang melakukan pemaksaan 
kehendak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
sehingga menimbulkan luka berat pada Saksi 
dan/atau Korban, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau 
denda paling  banyak Rp 500.000.000,00 (lima 
ratus juta rupiah). 

 

 
 
 
Jika usulan Pemerintah disepakati, 
 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
(2) Dalam hal Saksi 

dan/atau Korban luka 
berat karena tindak pidana 
sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1), pelaku 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau 
denda paling  banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 

 
Keterangan : 
 
Lama dan banyaknya denda perlu 
disesuaikan dengan KUHP atau 
RKUHP. 
 

 

Tanggapan  

Ditambahkan dengan ancaman 
pidana minimal dan denda 
minimal 

 
 
 

 

 

Setelah Perubahan  

(2) Dalam hal Saksi dan/atau Korban luka berat 
karena tindak pidana sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1), pelaku dipidana dengan pidana penjara 
paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 7 
(tujuh) tahun dan/atau denda paling  sedikit Rp 
150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) 
dan paling banyak  Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah). 
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(3) Dalam hal perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dan (2) 
dilakukan oleh Pejabat Publik, maka 
ancaman pidananya ditambah dengan 
1/3 (sepertiga). 

 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
(4) Dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dan ayat (2) 
dilakukan oleh pejabat, maka 
pidananya ditambah 1/3 
sepertiga dari masing-masing 
pidana tersebut. 

 

 
 

Tetap 
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Pasal 26 

(1) Setiap orang yang menghalang-halangi 
dengan cara apapun, sehingga Saksi 
dan/atau Korban tidak memperoleh 
perlindungan atau bantuan, sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a 
dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat 
(1), dipidana dengan pidana penjara 
paling lama 5 (lima) tahun dan/atau 
denda paling banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
(1) Setiap orang yang dengan 

sengaja menghalang-halangi 
Saksi dan/atau Korban 
sehingga Saksi dan/atau 
Korban tidak memperoleh 
hak perlindungan dari LPSK 
sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 ayat (1), Pasal 
6 atau Pasal 7 ayat (1), 
dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 5 (lima) 
tahun dan/atau denda paling 
banyak Rp 300.000.000,00 
(tiga ratus juta rupiah). 

 

 

Tanggapan  

Ditambahkan dengan ancaman 
pidana minimal dan denda 
minimal 
 
Setelah Perubahan  

 
 

 
Pasal 60 

 
(1) Setiap orang yang menghalang-halangi dengan 

cara apapun, sehingga Saksi dan/atau Korban 
tidak memperoleh perlindungan atau bantuan, 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) 
huruf a dan huruf d, Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 
(lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 
300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
pejabat Publik, ancaman pidananya 
ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

 
(2) Dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh 
pejabat, maka pidananya 
ditambah 1/3 sepertiga dari 
ancaman pidana. 

 
Keterangan : 
 
Lama dan banyaknya denda perlu 
disesuaikan dengan KUHP atau 
RKUHP. 
 

 
Tetap 
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Pasal 27 

Setiap orang menyebabkan  Saksi dan/atau 
Korban  atau keluarganya kehilangan 

 
Pemerintah menyarankan agar 
dihapus karena tidak terkait 
dengan substansi dan hal ini tidak 
lazim jika tindak pidana  

Tanggapan  

Ditambahkan dengan ancaman 
pidana minimal dan denda 
minimal 

Setelah Perubahan   

Pasal  61 

(1) Setiap orang menyebabkan  saksi  atau 
keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi
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pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban 
tersebut memberikan kesaksian yang benar 
dalam proses peradilan, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  
 

materiilnya jauh dari sebab yang 
ditimbulkan. 

keluarganya kehilangan pekerjaan karena saksi 
tersebut memberikan keterangan saksi yang benar 
dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana 
penjara paling sedikit 2 (dua) tahun dan paling 
lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling 
sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) 
dan paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus 
juta rupiah).  

(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat Publik, 
ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga). 
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Pasal 28 

Setiap orang yang menyebabkan dirugikan 
atau dikuranginya hak-hak Saksi dan/atau 
Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, 
Pasal 6, atau Pasal 7 ayat (1), disebabkan Saksi 
dan/atau Korban, memberikan kesaksian yang 
benar dalam proses peradilan, dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau denda paling banyak 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 
 

 
 
Ketentuan ini hampir sama 
dengan Pasal 26. Untuk itu 
disarankan dihapus. 

 

Tanggapan  

Ditambahkan dengan ancaman 
pidana minimal dan denda 
minimal 
 

 

 
Setelah Perubahan  
 
Pasal 62 

Setiap orang yang menyebabkan dirugikan atau 
dikuranginya hak-hak saksi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 sampai dengan pasal 15, disebabkan 
saksi memberikan keterangan yang benar dalam proses 
peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling 
sedikit 9 (sembilan) bulan dan paling lama 3 (tiga) 
tahun dan/atau denda  paling  sedikit Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah)  dan  paling  
banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah). 
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Pasal  29 

(1) Setiap orang yang memberitahukan 
keberadaan Saksi dan/atau Korban yang 
tengah dilindungi dalam suatu tempat 
khusus yang dirahasiakan oleh Lembaga 
Perlindungan Saksi dan Korban 
sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 5 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
(1) Setiap orang yang 

memberitahukan keberadaan 
Saksi dan/atau Korban yang 
sedang dalam perlindungan 
dalam suatu tempat khusus 

 

Tanggapan  

Ditambahkan dengan ancaman 
pidana minimal dan denda 
minimal 
 

 

 

Setelah Perubahan 

Pasal 63 

Setiap orang yang memberitahukan keberadaan saksi 
dan atau korban yang sedang  dalam perlindungan di  
suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh Lembaga 
perlindungan saksi sebagaiamana dimaksud dalam 
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ayat (1) huruf k, dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 3 (tiga) tahun 
dan/atau denda paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta rupiah). 

 

yang dirahasiakan oleh 
LPSK sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 5 ayat 
(1) huruf k, dipidana dengan 
pidana penjara paling lama 3 
(tiga) tahun dan/atau denda 
paling banyak Rp 
100.000.000,00 (seratus juta 
rupiah). 

 

Pasal 6 ayat (1), dipidana dengan pidana penjara paling 
sedikit 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun 
dan/atau denda paling sedikit Rp 300.000.000,00 (tiga 
ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 
500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah 
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(2) Dalam hal perbuatan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
Pejabat Publik, maka ancaman pidannya 
ditambah 1/3 (sepertiga). 

 

 
Pemerintah mengusulkan 
rumusan alternatif : 
 
(2) Dalam hal tindak pidana 

sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan oleh 
pejabat, maka pidananya 
ditambah 1/3 sepertiga dari 
ancaman pidana. 

   

 
 

Tetap 
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Bagian VI 
 

KETENTUAN PERALIHAN  
DAN PENUTUP  
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Bagian VI: KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP  
 

 
No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 
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BAB VI 

KETENTUAN PERALIHAN 

 
 

 
Tetap 

 
BAB VI diubah menjadi BAB IX 
 
 

 

 
Setelah Perubahan  
 

BAB VIII 
 

KETENTUAN PERALIHAN 
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Pasal 30 

Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban harus dibentuk dalam waktu 
paling lambat 1 (satu) tahun setelah 
Undang-Undang ini berlaku. 
 

 
 
Pemerintah mengusulkan agar 
ketentuan ini ditempatkan dalam Bab 
tentang Ketentuan Penutup. 
 

 

 
 

Setelah Perubahan  

Pasal  64 

(1) Lembaga Perlindungan saksi harus 
dibentuk dalam waktu paling lambat 1 
(satu) tahun setelah Undang-Undang ini 
berlaku. 

 
   

Ditambahkan ayat (2)  

Sebelum Lembaga Perlindungan saksi 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang  
ini, maka upaya perlindungan saksi 
dijalankan sesuai dengan mekanisme 
yang berlaku. 
 

 

(2). Sebelum Lembaga Perlindungan saksi 
dibentuk berdasarkan Undang-Undang  
ini, maka upaya perlindungan saksi 
dijalankan sesuai dengan mekanisme 
yang berlaku 
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Pasal 31 

Ketentuan ini berlaku bagi Saksi 
dan/atau Korban yang tengah menjalani 
proses peradilan pidana yang belum 
mendapat putusan hakim yang 
berkekuatan hukum tetap pada saat 

 
Pemerintah mempertanyakan 
mengenai makna ketentuan peralihan 
ini apakah terkait dengan peraturan 
perundang-undangan lama yang juga 
telah menyelenggarakan perlindungan 
Saksi dan/atau Korban. Jika ada, perlu 
ada perlakuan khusus bagi Saksi 

 Setelah Perubahan  

Pasal 65 

Ketentuan ini berlaku bagi saksi yang sedang 
menjalani proses hukum pidana yang belum 
mendapat putusan hakim yang berkekuatan 
hukum tetap pada saat berlakunya undang-
undang ini
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

berlakunya Undang-Undang ini. 
 

dan/atau Korban, apakah berlaku 
peraturan lama atau Undang-Undang 
ini. 
 

undang ini. 
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. 

 
BAB VII 

KETENTUAN PENUTUP 
 

  
Menjadi BAB X 

 
BAB IX 

 
KETENTUAN PENUTUP  
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Pasal 32 
 

Undang-Undang ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan. 
 

 
Pemerintah menyarankan agar Pasal 30 
dimasukkan dalam bab ini. 
 

 
Menjadi pasal 63 

 
Pasal 66 

 
Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
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Agar setiap orang yang mengetahuinya, 
memerintahkan pengundangan Undang-
Undang ini dengan penempatanya dalam 
Lembaga Negara Republik Indonesia. 

 

  
Tetap  
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Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA, 
 
 
DR. H. SUSILO BAMBANG 
YUDHOYONO 

 
Disahkan di Jakarta 
pada tanggal 
PRESIDEN REPUBLIK 
INDONESIA, 
 
 
SUSILO BAMBANG 
YUDHOYONO 
 

 
Tetap 
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Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAM 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 
MENTERI HUKUM DAN HAK 

 
Tetap 
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No 

 
RUU Versi DPR 

 
Tanggapan Pemerintah 

 
Tanggapan Koalisi 

 

 
Rekomendasi 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
DR. HAMID AWALUDDIN, SH 

 

ASASI MANUSIA REPUBLIK 
INDONESIA, 
 
 
HAMID AWALUDIN 
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LEMBARAN NEGARA REPUBLIK 
INDONESIA TAHUN ... NOMOR ... 
 

 
Tetap 

 
Tetap 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


