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RESUME

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN

PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN DALAM HUKUM

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau

kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan

yang diberikan, kewenangan tidak boleh dijalankan melebihi kewenangan yang

diperoleh atau kemampuan seseorang atau kelompok untuk mempengaruhi

tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan dari pelaku atau

kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain untuk berpikir dan

berperilaku sesuai dengan kehendak yang mempengaruhi.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan

permasalahannya akan diidentifikasikan sebagai berikut :

1.2.1 Bagaimana Perlindungan hukum bagi saksi dan korban penyalahgunaan

kekuasaan?

1.2.2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi saksi dan korban?

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

1.3.1.1. Untuk menganalisis perlindungan hukum bagi saksi dan korban

penyalahgunaan kekuasaan;
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1.3.1.2. Untuk menganalisis dan menemukan bentuk perlindungan hukum bagi

saksi dan korban.

1.3.2. Manfaat Penelitian

1.3.2.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau

memberikan solusi dalam bidang hukum pidana terkait dengan perlindungan

hukum bagi saksi dan korban penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif hukum

progresif yaitu melalui analitik teoritik, baik itu dari tinjauan filosofis maupun

sosiologis diharapkan adanya perlindungan hukum bagi saksi dan korban

penyalahgunaan kekuasaan dalam hukum progresif.

1.3.2.2.Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan penelitian

dalam rangka meningkatkan kualitas penegakan hukum khususnya tentang tindak

pidana perlindungan hukum bagi saksi dan korban penyalahgunaan kekuasaan

dalam pengambilan keputusan. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan

sumbangsih pemikiran kepada pemerintah Republik Indonesia (RI) melalui,

Mahkamah Agung (MA) beserta lembaga Peradilan dibawahnya, Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) dan para penegak hukum khususnya

penanganan tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.
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1.4. Tinjauan Pustaka

1.4.1. Kerangka Teoretis

1.4.1.1. Teori Negara Hukum

Wacana konsep negara hukum pertama kali muncul dalam sebuah istilah

Inggris dikembangkan oleh A.V. Dicey rule of law. Selanjutnya berkembang dan

terkenal di Amerika Serikat dengan istilah the rule of law, and not a man, yang

mempunyai makna pemimpin merupakan hukum itu sendiri, dan bukan orang.

Plato dalam karyanya berjudul “nomoi”, kemudian diterjemahkan dalam bahasa

Inggris the Laws, nampak jelas ide nomokrasi tersebut sesungguhnya telah ada

sejak lama dan dikembangkan berawal dari Yunani kuno.

1.4.1.2. Teori Tujuan Hukum

1.4.1.2.1. Teori Keadilan Hukum

Aristoteles (384-322 SM) dalam karyanya Nichomachean Ethics

mengungkapkan, bahwa keadilan mengandung arti berbuat kebajikan, atau dengan

kata lain, keadilan adalah kebijakan yang utama. Menurut Aristoteles, justice

consists in treating equals equality and un-equals un-equality, in proportion to

their inequality. Prinsip ini beranjak dari asumsi “untuk hal-hal yang sama

diperlakukan secara sama, dan yang tidak sama juga diperlakukan tidak sama,

secara proporsional”.

1.4.1.2.2. Teori Kemanfaatan Hukum

Menurut Bentham.

“Tujuan hukum itu hanyalah untuk menciptakan kemanfaatan atau
kebahagiaan masyarakat. Aliran utilitas memasukkan ajaran moral praktis
yang menurut penganutnya bertujuan untuk memberikan kemanfaatan dan
kebahagian yang sebesar-besarnya bagi sebanyak mungkin warga
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masyarakat. Bentham berpendapat, bahwa Negara dan hukum semata-mata
ada hanya untuk manfaat sejati, yaitu kebahagiaan mayoritas rakyat. Itulah
sebabnya Jeremy Bentham kemudian terkenal dengan motonya, bahwa
“Tujuan hukum adalah untuk mewujudkan ”the greatest happiness of the
greatest number” (kebahagiaan yang terbesar, untuk terbanyak orang)”.

1.4.1.2.3. Teori Kepastian Hukum

Aristoteles dalam bukunya Rhetorica menjelaskan, bahwa.

“Tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata; dan isi (materi
muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan
adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Menurut teori ini, hukum mempunyai
tugas suci dan luhur, yaitu keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap
orang, apa yang berhak diterima, serta memerlukan peraturan tersendiri bagi
tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini,
hukum harus membuat apa yang dinamakan algemene regels
(peraturan/ketentuan umum); di mana peraturan/ketentuan umum ini
diperlukan masyarakat demi kepastian hukum”.

1.4.1.3. Teori Perlindungan Hukum

Menurut Sjachran Basah, perlindungan terhadap warga diberikan bilamana

sikap tindak administrasi negara itu menimbulkan kerugian terhadapnya.

Sedangkan perlindungan terhadap administrasi negara itu sendiri, dilakukan

terhadap sikap tindaknya dengan baik dan benar menurut hukum, baik yang

tertulis maupun yang tidak tertulis.

1.4.1.4. Teori Hukum Progresif

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ini

menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya “Hukum

itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan

cita-cita”. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali

pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia. Dengan filosofis tersebut,

maka manusia menjadi penentu dan titik orientasi hukum. Hukum bertugas
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melayani manusia, bukan sebaliknya. Oleh karena itu, hukum itu bukan

merupakan institusi yang lepas dari kepentingan manusia. Mutu hukum ditentukan

oleh kemampuannya untuk mengabdi pada kesejahteraan manusia. Ini

menyebabkan hukum progresif menganut “ideologi” : Hukum yang pro-keadilan

dan Hukum yang pro-rakyat.

1.4.2. Penjelasan Konseptual

1.4.2.1. Pengertian Saksi

Saksi adalah seseorang yang mempunyai informasi tangan pertama

mengenai suatu kejahatan atau kejadian dramatis melalui indera mereka (mis.

penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan) dan dapat menolong memastikan

pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejahatan atau kejadian. Seorang

saksi yang melihat suatu kejadian secara langsung dikenal juga sebagai saksi

mata. Saksi sering dipanggil ke pengadilan untuk memberikan kesaksiannya

dalam suatu proses peradilan. Secara umum definisi saksi adalah orang yang dapat

memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan

tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami

sendiri.

1.4.2.2. Pengertian Korban

Korban berasal dari bahasa Arab yang juga menurunkan kata kurban.

Korban berarti "orang atau binatang yang menderita atau mati akibat suatu

kejadian, perbuatan jahat, dan sebagainya. Tindakan kejahatan menimbulkan

korban (disebut sebagai "korban kejahatan").

Melihat rumusan tersebut yang disebut korban adalah:
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1. Setiap orang;

2. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau

3. Kerugian ekonomi;

4. Akibat tindak pidana.

1.4.2.3. Penyalahgunaan Kekuasaan

Penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) dilakukan oleh para

penguasa atau orang yang memiliki kekuasaan dapat pula meningkatkan angka

statistik kejahatan yang dialami korban. Kekuasaan pemerintahan yang sewenang-

wenang melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) rakyat masih banyak terjadi dalam

kehidupan masyarakat dan ketatanegaraan.

1.4.2.4.1. Kekuasaan Formal (Formal Power)

Kekuasaan formal (formal power) adalah kekuasaan yang didasarkan pada

posisi individual dalam suatu organisasi. Kekuasaan formal juga bisa datang dari

kemampuan seorang pejabat melakukan tindak kekuasaan koersif, reward, juga

otoritas. Jenis kekuasaan formal (formal power) terbagi atas.

1.4.2.4.1.1. Kemampuan Untuk Memaksa (Coercive Power)

Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki kemampuan

untuk memberikan hukuman (akibat negatif) atau meniadakan kejadian yang

positif terhadap orang lain. Pada suatu organisasi, biasanya seseorang tunduk pada

atasannya karena takut dipecat, atau diturunkan dari jabatannya.

Coercive Power adalah kekuasaan yang didasarkan atas kemampuan

seseorang menyediakan dampak hukuman pada target akibat ketidakpatuhannya.

Kekuasaan ini terletak pada kemampuan seseroang untuk memerintahkan
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kepatuhan lewat cara fisik. Seperti reward, kekuasaan jenis ini memungkinkan

pemimpin mempengaruhi perilaku orang lain akibat kemampuannya menerapkan

hasil yang tidak diinginkan. Ketidakpatuhan atas orang yang punya jenis

kekuasaan koersif menghasilkan penerapan hukuman dalam bentuk menahan

reward yang diinginkan. Ini merupakan situasi kekuasaan koersif, kekuasaan yang

mengikuti model militer.

1.4.2.4.1.2. Kemampuan Untuk Memberi Imbalan (Reward Power)

Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena memiliki kemampuan

untuk mengendalikan sumber-daya yang dapat mempengaruhi orang lain,

misalnya: ia dapat menaikkan jabatan, memberikan bonus, menaikkan gaji, atau

hal-hal positif lainnya.

Reward Power adalah kekuasaan yang didasarkan kemampuan seseorang

menyediakan keuntungan bagi sesuatu atau orang lain. Kekuasaan mengalir dari

individu yang mampu menyediakan reward yang dibutuhkan orang lain.

Kemampuan ini memungkinkan pemilik kekuasaan mengendalikan perilaku orang

lain dan mencapai hasil yang diharapkan sejauh adanya kebutuhan orang lain

tersebut akan reward yang disediakan olehnya. Penggunaan kekuasaan reward

biasanya dilakukan oleh orang di tingkatan tertinggi hirarki organisasi. Mereka

biasanya punya akses pada material, informasi atau upah psikologis (senyum,

perhatian, pujian, kata-kata manis).
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1.4.2.4.1.3. Kekuatan Formal (Legitimate Power)

Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki posisi

sebagai pejabat pada struktur organisasi formal. Orang ini memiliki kekuasaan

resmi untuk mengendalikan dan menggunakan sumber-daya yang ada dalam

organisasi.

Legitimate Power adalah kekuasaan yang didasarkan atas perasaan orang

lain bahwa pelaku kekuasaan punya otoritas dan hak untuk mempengaruhi

tindakan mereka. Perasaan ini merupakan hasil yang diterima dari organisasi

formal atau warisan historis.

1.4.2.4.2. Kekuasaan Personal (Personal Power)

Kekuasaan Personal (Personal Power) adalah kekuasaan yang berasal dari

karakteristik unik yang dimiliki seorang individu. Kekuasaan Personal diperoleh

dari para pengikut atau didasarkan atas seberapa besar para pengikut

menganggumi; respek dan merasa terikat pada seorang pemimpin. Kekuasaan

Personal ini, dikategorikan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu.

1.4.2.4.2.1. Kekuasaan karena Dianggap Ahli (Expert Power)

Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki keahlian,

ketrampilan atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Seseorang mempunyai

kekuasaan ahli jika ia memiliki keahlian khusus yang dinilai tinggi. Seseorang

yang memiliki keahlian teknis, administratif, atau keahlian yang lain dinilai

mempunyai kekuasaan, walaupun kedudukan mereka rendah. Semakin sulit

mencari pengganti orang yang bersangkutan, semakin besar kekuasaan yang

dimiliki. Kekuasaan ini adalah suatu karakteristik pribadi, sedangkan kekuasaan
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legitimasi, imbalan, dan paksaan sebagian besar ditentukan oleh organisasi,

karena posisi yang didudukinya. Contoh kekuasaan ahli adalah pasien-pasien di

rumah sakit menganggap dokter sebagai pemimpin atau panutan karena dokterlah

yang dianggap paling ahli untuk menyembuhkan penyakit.

1.4.2.4.2.2. Kekuasaan karena Dijadikan Contoh (Referent Power)

Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki sumber-daya,

kepribadian yang menarik, atau karisma tertentu. Banyak individu yang

menyatukan diri dengan atau dipengaruhi oleh seseorang karena gaya kepribadian

atau perilaku orang yang bersangkutan. Karisma orang yang bersangkutan adalah

basis kekuasaan panutan.

1.4.2.4.3. Kekuasaan Bersifat Positif

Definisinya kekuasaan bersifat positif adalah Kemampuan yang

dianugerahkan oleh Tuhan kepada individu sebagai pemegang kekuasaan tertinggi

yang dapat memengaruhi dan mengubah pemikiran orang lain atau kelompok

untuk melakukan suatu tindakan yang diinginkan oleh pemegang kekuasaan

dengan sungguh-sungguh dan atau bukan karena paksaan baik secara fisik

maupun mental.

1.4.2.4.4. Kekuasaan Bersifat Negatif

Merupakan sifat atau watak dari seseorang yang bernuansa arogan, egois,

serta apatis dalam memengaruhi orang lain atau kelompok untuk melakukan

tindakan yang diinginkan oleh pemegang kuasa dengan cara paksaan atau tekanan

baik secara fisik maupun mental.
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1.4.2.4. Konsep Perlindungan Hukum Saksi dan Korban Penyalahgunaan

Kekuasaan

Konsep perlindungan hukum saksi dan korban penyalahgunaan kekuasaan

adalah pengeturan yang akan peneliti jabarkan dalam tesis ini pada bab

selanjutnya adalah konsep perlindungan saksi dan korban yang spesifik dan

komperhensif dimulai pasa saat proses sebelum dimulainya proses persidangan

sampai dengan selesainya persidangan (putusan telah berkekuatan hukum tetap).

Perlindungan ini adalah bagaiman tentang pemenuhan hak-hak saksi dan korban

tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan.

1.4.2.5. Konsep Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban dalam

Perspektif Hukum Progresif

Perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam perspektif hukum

progresif adalah suatu bentuk perlindungan yang merupakan hubungan timbal

balik antara penegak hukum dengan saksi dan korban untuk membantu proses

penyelesaian suatu perkara tindak pidana. Konsep perlindungan ini diharapkan

merupakan konsep progresitas sesuai dengan perkembangan hukum yang terjadi

di dalam masyarakat.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu dengan

mengunakan peraturan perundang-undangan. penelitian yuridis normatif, sesuai

dengan karakter keilmuan hukum yang khas, terletak pada telaah hukum atau
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kajian hukum terhadap hukum positif, yang meliputi tiga lapisan keilmuan

hukum, terdiri atas telaah dogmatika hukum, teori hukum, dan filsafat hukum.

Pada tataran dogmatika hukum, pengkajiannya dilakukan terhadap

identifikasi dalam hukum positif, khususnya Undang-Undang. Sedangkan pada

tataran teori hukum dilakukan telaah terhadap teori-teori yang dapat digunakan.

Jenis penelitian tesis ini, merupakan penelitian yuridis normatif yang mengkaji

secara kritis dan komprehensif tentang suatu bentuk perlindungan hukum bagi

saksi dan korban penyalahgunaan kekuasaan dalam perspektif hukum progresif.

1.5.2. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam suatu penelitian akan

menggunakan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan peraturan perundang-

undangan (statute approach) dengan menelaah semua undang-undang dan

regulasi yang berhubungan dengan topik pembahasan. Selanjutnya pendekatan

konseptual (conceptual approach) dengan mempelajari pandang-pandangan dan

doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, serta pendekatan kasus (case approach)

berupa analisis putusan pengadilan. kemudian Peneliti akan menemukan ide-ide

yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-

asas hukum relevan dengan topik pembahasan.

1.5.2.1. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan,

karena yang akan diteliti adalah aturan hukum yang berkaitan dengan penelitian

ini. Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan kewenangan pengadilan negeri dalam memeriksa
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dan mengadili pelaku tindak pidana penyalahgunaan kekuasaan. Pendekatan ini

perlu memahami hirarki dan asas-asas peraturan perundang-undangan.

Pendekatan ini juga digunakan untuk menemukan jawaban terhadap materi

muatan hukum yang dirumuskan dalam penelitian ini. Pendekatan peraturan

perundang-undangan ini merupakan pendekatan yang mengharuskan, mengkaji,

maupun mempelajari konsistensi dan kesesuaian peraturan perundang-undangan

yang satu dengan yang lain, terkait dengan permasalahan yang dirumuskan tesis

ini.

1.5.2.2. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptual (conceptual approach), merupakan pendekatan

penelitian, yang bertitik tolak pada pandangan dan doktrin tersebut, akan

ditemukan pengertian-pengertian hukum, serta konsep-konsep hukum, sesuai

dengan permasalahan atau materi muatan hukum yang diteliti. Dengan pendekatan

konsep ini, diharapkan dapat membuat argumentasi hukum guna menjawab materi

muatan hukum yang menjadi titik tolak penelitian.

1.5.3. Sumber Bahan Hukum (Legal sources)

Penelitian hukum normatif pada dasarnya meneliti hukum dalam

wujudnya sebagai norma, seperti tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Mulai dari konstitusi Negara, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-

Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, sampai Peraturan Daerah.

Selain itu norma hukum juga tercermin dalam peraturan kebijakan sebagai

penjabaran lebih lanjut. Dalam Penelitian ini mempergunakan bahan hukum

primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut.
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1.5.3.1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam

penulisan Tesis tesis ini akan mempergunakan bahan hukum primer sebagai

berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;

2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah menjadi Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Hukum bagi Saksi dan Korban.

1.5.3.2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan

mengenai mengenai bahan hukum primer, seperti studi kepustakaan dan studi

dokumentasi, arsip, data pemerintah, buku-buku hukum, jurnal yang

dipublikasikan yang berhubungan dengan penulisan tesis.

1.5.3.3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum selain bahan hukum primer dan

sekunder. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari kamus,

wikipedia dan internet.

1.6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis tesis ini terdiri atas 4 bab. Masing-masing bab

akan menguraikan hal-hal sebagai berikut.

Bab I sebagai bab pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang

permasalahan, rumusan masalah; tujuan penelitian dan manfaat penelitian yang

terdiri atas manfaat teoretis dan manfaat praktis; tinjauan pustaka yang terdiri atas
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teori negara hukum, teori tujuan hukum, teori perlindungan hukum dan teori

hukum progresif; penjelasan konseptual terdiri atas pengertian saksi, pengertian

korban, penyalahgunaan kekuasaan, konsep perlindungan hukum saksi dan korban

penyalahgunaan kekuasaan dan konsep perlindungan hukum saksi dan korban

dalam perspektif hukum progresif; metode penelitian terdiri atas tipe penelitian,

pendekatan masalah yang terdiri atas pendekatan perundang-undangan (statute

approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach) sumber bahan

hukum yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dan

diakhiri dengan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II membahas tentang perlindungan hukum bagi saksi dan korban

penyalahgunaan kekuasaan yang menguraikan tentang pengertian kekuasaan;

pengertian perlindungan hukum; perlindungan hukum bagi saksi dan korban;

perlindungan hukum kepada saksi dan korban menurut uu nomor 13 tahun 2006;

selanjutnya diakhiri dengan uraian kasus Mindo Rosalina Manulang yang terdiri

atas putusan kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012, putusan

kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 dan perlindungan

hukum bagi Mindo Rosalina Manulang dalam kasus penyalahgunaan kekuasaan.

Bab III membahas tentang perlindungan hukum bagi saksi dan korban

dalam perspektif hukum progresif yang menguraikan tentang perlindungan hukum

dalam perspektif hukum progresif; bentuk perlindungan hukum yang terdiri dari

perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif; saksi dalam

perspektif hukum progresif; korban dalam perspektif hukum progresif;

perlindungan hukum hak-hak korban kejahatan yang terdiri dari restitusi,
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kompensasi dan pendampingan; analisis bentuk perlindungan dalam Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang terdiri atas

perlindungan fisik dan psikis dan pemenuhan hak prosedural saksi; serta diakhiri

dengan analisis perlindungan hukum perkara penyalahgunaan kekuasaan bagi

saksi dan korban dalam perspektif hukum progresif yang terdiri dari analisis

yuridis putusan kasasi Mahkamah Agung RI. nomor 2223 K/Pid.Sus/2012 dan

nomor 1616 K/Pid.Sus/2013, analisis teoretis putusan kasasi Mahkamah Agung

RI. nomor 2223 K/Pid.Sus/2012 dan nomor 1616 K/Pid.Sus/2013 dan progresitas

perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam perkara penyalahgunaan

kekuasaan.

Bab IV sebagai penutup, memuat tentang kesimpulan dari penjelasan

pembahasan bab-bab sebelumnya, serta saran sebagai rekomendasi dari hasil

penelitian tesis ini.
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BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI DAN KORBAN

PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN

2.1. Pengertian Kekuasaan

Kekuasaan adalah kewenangan yang didapatkan oleh seseorang atau

kelompok guna menjalankan kewenangan tersebut sesuai dengan kewenangan

yang diberikan.

2.1.1. Jenis-Jenis Kekuasaan Berdasarkan Sumbernya

Sifat kekuasaan cenderung korup adalah ungkapan yang sering kita

dengar, atau dalam bahasa Inggrisnya adalah Power tends to corrupct. Kekuasaan

dapat dikatakan melekat pada jabatan ataupun pada diri orang tersebut,

penjelasannya adalah sebagai berikut.

1. Position Power, kekuasaan yang melekat pada posisi seseorang dalam

sebuah organisasi.

2. Personal Power, kekuasaan yang berada pada pribadi orang tersebut

sebagai hubungan sosialnya.

French dan Raven mengatakan bahwa ada lima jenis kekuasaan:
1. Kekuasaan memberi penghargaan.
2. Kekuasaan yang memaksa
3. Kekuasaan yang sah.
4. Kekuasaan memberi referensi.
5. Kekuasaan ahli Sumber kekuasaan bila dikaitkan dg kegunaan, yaitu

Militer dan Angkatan bersenjata untuk mengendalikan tanah, buruh,
kekayaan Alam untuk mengendalikan kekerasan dan kriminal.
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2.1.2. Sumber Kekuasaan

Konsepsi mengenai sumber kekuasaan yang telah diterima secara luas

adalah dikotomi antara “position power” (kekuasaan karena kedudukan) dan

“personal power” (kekuasaan pribadi). Menurut konsep tersebut, kekuasaan

sebagian diperoleh dari peluang yang melekat pada posisi seseorang dalam

organisasi dan sebagian lagi disebabkan oleh atribut-atribut pemimpin tersebut

serta dari hubungan pemimpin dengan pengikut.

2.2. Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada

subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat preventif

(pencegahan) maupun yang bersifat represif (pemaksaan), baik yang secara

tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

2.3. Perlindungan Hukum Bagi Saksi dan Korban

Kita semua tentu sudah mengetahui bahwa asas persamaan di depan

hukum (equality before the law) merupakan salah satu ciri negara hukum.

Demikian pula terhadap korban yang harus mendapat pelayanan hukum berupa

perlindungan hukum. Bukan hanya tersangka atau terdakwa saja yang dilindungi

hak-haknya, tetapi juga korban dan saksi pun wajib dilindungi hak-haknya.

Negara diharapkan mampu menjawab tantangan atas tuntutan penyediaan

transitional justice; tantangan untuk memberikan keadilan legal, sosial, dan moral

dalam selama proses peralihan menuju pemerintahan demokratis berdasarkan

prinsip-prinsip penghormatan Hak Asasi Manusia (HAM) dan anti kekerasan.
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proses peradilan harus mengambil langkah-langkah untuk meminimalisir

ketidaknyamanan korban, melindungi privasi mereka, manakala dibutuhkan, dan

memastikan keselamatan mereka dan juga anggota keluarga saksi-saksi mereka

dari intimidasi dan tindakan balas dendam.

2.4. Perlindungan Hukum Kepada Saksi dan Korban Menurut Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006

Baru pada tahun 2006, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat

(DPR) mengeluarkan peraturan perundang-undangan berupa Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana

diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban. Perlindungan dalam undang-undang ini adalah segala upaya

pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada

saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi

dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai ketentuan undang-undang.

2.5. Uraian Kasus Mindo Rosalina Manulang

2.5.1. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012

2.5.1.1. Duduk Perkara Kasasi Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012

2.5.1.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perkara Kasasi Nomor 2223

K/Pid.Sus/2012

2.5.2. Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

2.5.2.1. Duduk Perkara Kasasi Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013
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2.5.2.2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Perkara Kasasi Nomor 1616

K/Pid.Sus/2013

2.5.3. Perlindungan Hukum Bagi Mindo Rosalina Manulang dalam Kasus

Penyalahgunaan Kekuasaan
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BAB III

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM

BAGI SAKSI DAN KORBAN

3.1. Konsep Perlindungan Hukum dalam Perspektif Hukum

Teori Hukum Progresif yang dicetuskan oleh Satjipto Rahardjo ini

menegaskan bahwa hukum adalah untuk manusia, dan bukan sebaliknya “Hukum

itu bukan hanya bangunan peraturan, melainkan juga bangunan ide, kultur dan

cita-cita”. Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa pemikiran hukum perlu kembali

pada filosofis dasarnya, yaitu hukum untuk manusia, “hukum berkembang seiiring

sejalan dengan perkembangan manusia”.

Perlindungan hukum dalam perspektif hukum progresif adalah bentuk

perlindungan terhadap warga negara yang merasa hak-haknya dirugikan yang

disesuaikan dengan perkembangan hukum. Perlindungan hukum progresif untuk

memberikan rasa aman, baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari

ancaman yang sesuai dari perkembangan gangguan, teror dan kekerasan dari

pihak manapun yang diprakarsai oleh perkembangan teknologi dan ilmu

pengetahuan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, atas pemeriksaan

di sidang pengadilan dan pada saat proses hukum selesai sampai dianggap korban

atauun saksi benar-benar terbebas dari ancaman pasca proses hukum yang

dilaluinya.

3.2. Bentuk Perlindungan Hukum

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat

Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan
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terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip

Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

3.2.1. Perlindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subyek hukum diberikan

kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu

keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.

Selain itu juga diatur mengenai biaya untuk pendaftaran paten. Walaupun

paten tidak serta merta diberikan, setidaknya ini adalah perwujudan perlindungan

hukum yang bersifat preventif, mencegah jika di kemudian hari ada sengketa

mengenai temuan seorang penemu.

3.2.2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum yang represif, seperti penanganan perlindungan

hukum di lingkungan Peradilan Umum. Ini berarti bahwa perlindungan hukum

baru diberikan ketika masalah atau sengketa sudah terjadi, sehingga perlindungan

hukum yang diberikan oleh Peradilan Umum bertujuan untuk menyelesaikan

sengketa. Begitu juga dengan teori-teori lain yang menyinggung tentang

perlindungan hukum juga membahas sarana perlindungan hukum yang bersifat

represif.

3.3. Saksi dalam Perspektif Hukum Progresif

Saksi dalam perspektif hukum progresif adalah penerapan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban

sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang

Perlindungan Saksi dan Korban yang merupakan komponen hukum kaitannya
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dengan perlindungan saksi dan merupakan fenomena hukum yang berkembang di

dalam masyarakat. Saksi dalam perspektif hukum progresif adalah pelaksanaan

perlindungan saksi dengan bentuk dan tata cara sesuai dengan hukum acara

pidana. Hukum pidana yang berkembang bersama dalam masyarakat tentunya

harus sejalan dengan progresitas bentuk perlindungan saksi sebagai salah satu alat

bukti yang dapat menentukan putusan perkara pidana.

3.4. Korban dalam Perspektif Hukum Progresif

Korban dalam perspektif hukum progresif adalah pelayanan dan

pensikapan yang optimal dari penegak hukum terhadap korban. Perkembangan

hukum terhadap korban saat ini belum seperti perlindungan terhadap saksi. bentuk

perlindungan terhadap korban kejahatan dapat diberikan dalam berbagai cara,

bergantung kepada penderitaan/kerugian yang diderita oleh korban. Korban dalam

perspektif hukum progresif adalah perkembangan hukum pidana yang berorientasi

pada korban. Permasalahan korban (victim) menjadi permasalahan hukum yang

membutuhkan satu pemikiran yang serius. Korban sebagai pihak yang dirugikan

langsung, tidak memiliki akses yang kuat untuk dapat menentukan sikap yang

berhubungan apa yang sedang dialaminya.

3.5. Perlindungan Hukum Hak-Hak Korban Kejahatan

Perlindungan hukum dalam hal ini erat kaitannya dengan hak-hak korban,

dan langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada proaktif.

Dikatakan reaktif karena langkah ini ditujukan kepada mereka yang telah

mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang

berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi permasalahannya
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adalah bahwasanya sering kali korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan

adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka.

Sedangkan berbicara mengenai hak-hak korban, terdapat hak kompensasi

dan restitusi sebagaimana juga disebutkan di dalam Declaration of Basic

Principles of Justice for Victims of Crimes and Abuse of Power pada tahun 1985,

dimana berdasarkan deklarasi ini hak-hak korban secara umum adalah

mendapatkan.

3.5.1. Restitusi

Pelaku tindakan pidana bertanggung jawab untuk memberikan restitusi

kepada korban. Restitusi adalah pemberian ganti kerugian sepenuhnya atau

sebagian oleh pihak pelaku kepada pihak korban, apabila yang bersangkutan

mampu memberikannya. Pengajuan restitusi dilakukan oleh korban atau kuasanya

kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan amar putusan pengadilan dan pelaku

memberikan restitusi paling lambat 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak

penerimaan permohonan. pemberian restitusi pelaku atau pihak ketiga juga

melaporkan pelaksanaannya kepada Ketua Pengadilan dengan disertai tanda bukti

dan kepada korban atau ahli warisnya diberikan restitusi oleh pelaku.

Pengadilan setelah menerima tanda bukti pelaksanaan pemberian restitusi

oleh pelaku atau pihak ketiga akan mengumumkan pelaksanaan pemberian

restitusi tersebut pada papan pengumuman pengadilan. Bila sampai dengan batas

waktu 60 (enam puluh) hari korban atau ahli warisnya belum menerima

pemberian restitusi oleh pelaku atau pihak ketiga, korban atau ahli warisnya dapat

melaporkan kepada Ketua Pengadilan dan selanjutrnya pengadilan segera
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memerintahkan kepada pelaku atau pihak ketiga untuk melaksanakan putusan

tersebut paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perintah

tersebut diterima.

3.5.2. Kompensasi

Apabila pelaku tindak pidana tidak melakukan restitusi kepada korban,

maka negara berkewajiban mengusahakan kompensasi finansial kepada korban.

Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa kompensasi adalah pemberian ganti

kerugian oleh pihak pemerintah, dikarenakan pihak pelaku tidak mampu

memberikan restitusi. Pemerintah memberikan ganti kerugian ini adalah semata-

mata dalam rangka mengembangkan kebenaran, keadilan dan kesejahteraan

rakyat, dan bukan karena bersalah. Menurut Gosita kompensasi ini merupakan

uluran tangan negara sebagai perwujudan perhatian pemerintah terhadap

permasalahan penduduk.

3.5.3. Pendampingan

Korban harus mendapatkan pendampingan medis, psikologis, maupun

sosial yang layak baik melalui pemerintah, sukarelawan maupun swadaya

masyarakat. Hak pendampingan pada dasarnya merupakan hak yang serupa

dengan rehabilitasi, yaitu hak yang diberikan kepada korban untuk

mengembalikan kondisi korban kembali seperti semula, baik itu kondisi fisik atau

medisnya, maupun kondisi mental atau psikologisnya serta rehabilitasi terkait

dengan kehidupannya di masyarakat yaitu dalam bersosialisasi.
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3.6. Analisis Bentuk Perlindungan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun

2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban

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 upaya mencari dan menemukan

kejelasan tentang tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana.

Sebagai upaya agar diberikannya perlindungan bagi saksi dan korban yaitu segala

upaya dalam pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa

aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga

Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan

ketentuan Undang-undang, maka dibentuklah dan disahkanlah Undang-undang

Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31

Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Namun, seiring dengan

diberlakukannya undang-undang tersebut di dalam masyarakat, ternyata masih ada

kekurangan-kekurangan atau kelemahan dari beberapa rumusan pasal dalam

undang-undang tersebut.

3.6.1. Perlindungan Fisik dan Psikis

Pengamanan dan pengawalan, penempatan di rumah aman, mendapat

identitas baru, bantuan medis dan pemberian kesaksian tanpa hadir langsung di

pengadilan, bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
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3.6.2. Pemenuhan Hak Prosedural Saksi

Pendampingan, mendapat penerjemah, mendapat informasi mengenai

perkembangan kasus, penggantian biaya transportasi, mendapat nasihat hukum,

bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan dan lain

sebagainya sesuai ketentuan Pasal 5 UU 13/2006.

3.7. Analisis Perlindungan Hukum Perkara Penyalahgunaan Kekuasaan

Bagi Saksi Dan Korban Dalam Perspektif Hukum Progresif

3.7.1. Analisis Yuridis Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 2223

K/Pid.Sus/2012 dan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

Menurut Majelis Hakim perkara Nomor 2223 K/Pid.Sus/2012 yang

berpendapat bahwa Terdakwa membuat citra buruk Lembaga DPR RI dengan

tidak memberikan contoh tauladan kepada rakyat dan tidak mendukung upaya

Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Korupsi, tetapi justru

memanfaatkan jabatannya untuk melakukan tindak pidana Korupsi. Bahwa

Terdakwa mempersulit persidangan dan tidak kooperatif, yaitu dalam proses

hukum, Terdakwa telah melarikan diri ke Luar Negeri (buron) dan Negara telah

mengeluarkan biaya cukup besar untuk menangkap dan membawanya ke

Indonesia.

Selanjutnya Majelis Hakim menyatakan Terdakwa MUHAMMAD

NAZARUDDIN, SE. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

tindak pidana “Korupsi”. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus
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juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

3.7.2. Analisis Teoretis Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI. Nomor 2223
K/Pid.Sus/2012 dan Nomor 1616 K/Pid.Sus/2013

Perbuatan Terdakwa dalam hal ini tidak sesuai dengan teori keadilan

hukum yang dikemukakan Aristoteles. Perbuatan Terdakwa tidak mengandung

arti kebajikan. Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan teori kemanfaatan hukum

yang dikemukakan Jeremy Bentham, kemanfaatan atau kebahagiaan yang sebesar-

besarnya bagi sebanyak-banyaknya warga masyarakat. Perbuatan Terdakwa tidak

memberikan kebahagian yang besar bagi sebanyaknya orang, namun justru tidak

bermanfaat bagi masyarakat dan memberikan kekecewaan masyarakat karena

tidak menjalankan amanah sebagai wakil rakyat di lembaga legislatif. Perbuatan

Terdakwa bertentangan dengan kepastian hukum berupa norma yang telah jelas

mengatur tentang kewajiban seorang anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

3.7.3. Progresitas Perlindungan Hukum Bagi Saksi Dan Korban dalam

Perkara Penyalahgunaan Kekuasaan

Progresitas perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam perkara

penyalahgunaan kekuasaan merupakan bentuk penghargaan dari negara terhadap

saksi dan korban yang berhasil mengungkap tindak pidana yang dilakukan pelaku

penyalahgunaan kekuasaan. Jenis perlindungan hukum bagi saksi dan korban

adalah dengan memberikan rekomendasi untuk mendapatkan remisi dan

pembebasan bersyarat, perlindungan dari ancaman sampai baik itu saat perkara

tersebut berjalan maupun saat perkara telah selesai dan memberikan keringanan

hukuman terhadap justice collabolator.
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Perlindungan dari ancaman kepada saksi dan korban bertujuan untuk

memperoleh sikap kooperatif dalam pengungkapan perkara penyalahgunaan

kekuasaan. Informasi yang diperoleh dengan tidak berbelit-belit merupakan hal

yang sangat berharga dalam pengungkapan suatu tindak pidana penyalahgunaan

kekuasaan. Saksi dan korban diberikan perlindungan agar nyaman serta aman dari

kemungkinan kejahatan dari oknum tak bertanggung jawab. Saksi dan korban

diletakkan dalam konteks untuk membongkar kejahatan yang lebih besar, bukan

sebagai alat negosiasi pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk itu diperlukan

perlindungan agar hal ini dapat tercapai.
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BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah.

4.1.1. Bentuk perlindungan hukum keselamatan jiwa dari saksi/korban atau

keluarganya dari para penguasa yang sedang menempuh proses

pemeriksaan perkara pidana akibat tindak pidana penyalahgunaan

kekuasaan dengan memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban

tidak hanya pada saat menjalani proses persidangan namun setelah

melewati prosedur dan memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban tidak hanya diberikan saat

proses penyidikan, penyelidikan, penuntutan dan persidangan namun juga

diberikan pasca/setelah proses perkara pidana berkekuatan hukum tetap

sampai saksi/korban benar-benar dianggap aman dan bebas dari ancaman

yang berpotensi timbul di kemudian hari.

4.1.2. Perkembangan perlindungan hukum bagi saksi dan korban dalam

perspektif hukum progresif diberikan kepada saksi dan korban oleh negara

melalui lembaga mandiri yang bernama Lembaga Perlindungan Saksi dan

Korban (LPSK), yang nantinya akan memberikan perlindungan bagi saksi

dan korban selama proses peradilan berlangsung dengan bentuk-bentuk

perlindungan sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor
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13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Bentuk

perlindungan hukum terhadap saksi dan korban berupa metode justice

collabolator serta memberikan rekomendasi agar saksi dan korban

mendapatkan remisi dan pembebasan bersyarat.

4.2. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah.

4.2.1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang merupakan

lembaga yang mandiri, seharusnya memiliki tenaga pengamanan tersendiri

Kepolisian hanya membantu di level tertentu agar kerahasiaan saksi

dan/atau korban akan lebih terjamin;

4.2.2. Perlindungan hukum terhadap saksi dan korban khususnya dalam tindak

perkara penyalahgunaan kekuasaan sebaiknya dimulai dari proses

penyidikan perkara sampai dengan selesainya perkara tersebut dan

berakhir dengan bentuk perlindungan sampai saksi/korban benar-benar

dianggap aman dan bebas dari ancaman yang berpotensi timbul di

kemudian hari.


