UNDANG-UNDANG
NOMOR 13 TAHUN 2006
TENTANG
PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
[LN 2006/64, TLN 4635]
BAB V
KETENTUAN PIDANA
Pasal 37
(1) Setiap orang yang memaksakan kehendaknya baik menggunakan
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 d1 sehingga Saksi dan/atau Korban
tidak memberikan kesaksiannya pada tahap pemeriksaan tingkat
manapun, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun
dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
(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 singkat 2 (dua)
tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(3) Setiap orang yang melakukan pemaksaan kehendak sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sehingga mengakibatkan matinya Saksi dan/atau
Korban, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun
dan paling lama seumur hidup dan pidana denda paling sedikit
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 37 Cukup jelas.
1

Pasal 5
(1) Seorang Saksi dan Korban berhak :
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,
serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,
atau telah diberikannya;
d. mendapat penerjemah;
Penjelasan:
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a. Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang
diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus
ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk
menjamin agar Saksi dan Korban aman.
Huruf d. Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar
berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan.
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Pasal 38
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 62, atau Pasal 7
ayat (1)3, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan
paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit
Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 38 Cukup jelas.
Pasal 39
Setiap orang yang menyebabkan Saksi dan/atau Korban atau keluarganya
kehilangan pekerjaan karena Saksi dan/atau Korban tersebut memberikan
kesaksian yang benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana
penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan
pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)
dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 39 Cukup jelas.
Pasal 40
Setiap orang yang menyebabkan dirugikannya atau dikuranginya hak-hak
Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 6, atau
2

Pasal 6
Korban dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat, selain berhak atas hak
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, juga berhak untuk mendapatkan:
a. bantuan medis; dan
b. bantuan rehabilitasi psiko-sosial.
Penjelasan:
Pasal 6
Huruf a. Cukup jelas.
Huruf b. Yang dimaksud dengan “bantuan rehabilitasi psiko-sosial” adalah
bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada Korban yang menderita
trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi
kejiwaan Korban.
3
Pasal 7
(1) Korban melalui LPSK berhak mengajukan ke pengadilan berupa:
a. hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat;
b. hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggungjawab pelaku tindak
pidana.
Penjelasan:
Pasal 7
Cukup jelas.
4
Pasal 5
(1) Seorang Saksi dan Korban berhak :
a. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya,
serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang,
atau telah diberikannya;
b. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan
dukungan keamanan;
c. memberikan keterangan tanpa tekanan;
d. mendapat penerjemah;
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e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.

bebas dari pertanyaan yang menjerat;
mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;
mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan;
mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
mendapat identitas baru;
mendapatkan tempat kediaman baru;
memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
mendapat nasihat hukum; dan/atau
memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan
berakhir.
(2) Hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Saksi dan/atau Korban
tindak pidana dalam kasus-kasus tertentu sesuai dengan keputusan LPSK.
Penjelasan:
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a. Perlindungan semacam ini merupakan perlindungan utama yang
diperlukan Saksi dan Korban. Apabila perlu, Saksi dan Korban harus
ditempatkan dalam suatu lokasi yang dirahasiakan dari siapa pun untuk
menjamin agar Saksi dan Korban aman.
Huruf b. Cukup jelas
Huruf c. Cukup jelas
Huruf d. Hak ini diberikan kepada Saksi dan Korban yang tidak lancar
berbahasa Indonesia untuk memperlancar persidangan.
Huruf e. Cukup jelas
Huruf f. Seringkali Saksi dan Korban hanya berperan dalam pemberian
kesaksian di pengadilan, tetapi Saksi dan Korban tidak mengetahui
perkembangan kasus yang bersangkutan. Oleh karena itu, sudah
seharusnya informasi mengenai perkembangan kasus diberikan kepada
Saksi dan Korban.
Huruf g. Informasi ini penting untuk diketahui Saksi dan Korban sebagai
tanda penghargaan atas kesediaan Saksi dan Korban dalam proses
peradilan tersebut.
Huruf h. Ketakutan Saksi dan Korban akan adanya balas dendam dari
terdakwa cukup beralasan dan ia berhak diberi tahu apabila seorang
terpidana yang dihukum penjara akan dibebaskan.
Huruf i.
Dalam berbagai kasus, terutama yang menyangkut kejahatan
terorganisasi, Saksi dan Korban dapat terancam walaupun terdakwa
sudah dihukum. Dalam kasus-kasus tertentu, Saksi dan Korban dapat
diberi identitas baru.
Huruf j.
Apabila keamanan Saksi dan Korban sudah sangat
mengkhawatirkan, pemberian tempat baru pada Saksi dan Korban harus
dipertimbangkan agar Saksi dan Korban dapat meneruskan
kehidupannya tanpa ketakutan.
Yang dimaksud dengan “tempat kediaman baru” adalah tempat tertentu
yang bersifat sementara dan dianggap aman.
Huruf k. Saksi dan Korban yang tidak mampu membiayai dirinya untuk
mendatangi lokasi, perlu mendapat bantuan biaya dari negara.
Huruf l.
Yang dimaksud dengan “nasihat hukum” adalah nasihat hukum
yang dibutuhkan oleh Saksi dan Korban apabila diperlukan.
Huruf m. Yang dimaksud dengan “biaya hidup sementara” adalah biaya
hidup yang sesuai dengan situasi yang dihadapi pada waktu itu, misalnya
biaya untuk makan sehari-hari.
Ayat (2) Yang dimaksud dengan “kasus-kasus tertentu”, antara lain, tindak
pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana
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Pasal 7 ayat (1) karena Saksi dan/atau Korban memberikan kesaksian yang
benar dalam proses peradilan, dipidana dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda
paling sedikit Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan paling banyak
Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
Penjelasan:
Pasal 40 Cukup jelas.
Pasal 41
Setiap orang yang memberitahukan keberatannya Saksi dan/atau Korban
yang tengah dilindungi dalam suatu tempat khusus yang dirahasiakan oleh
LPSK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, dipidana
dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling banyak 7
(tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.80.000.000,00 (delapan
puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).
Penjelasan:
Pasal 41 Cukup jelas.
Pasal 42
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal
39, Pasal 40, dan Pasal 41 dilakukan oleh pejabat publik, ancaman
pidananya ditambah dengan 1/3 (satu per tiga).
Penjelasan:
Pasal 42
Yang dimaksud dengan “pejabat publik” adalah pejabat
negara dan penyelenggara negara yang menjalankan fungsi
eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang
fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 43
(1) Dalam hal terpidana tidak mampu membayar pidana denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41 dan
Pasal 42 pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara paling
singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 3 (tiga) tahun.
(2) Pidana penjara sebagai pengganti pidana denda sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dicantumkan dalam amar putusan hakim.
Penjelasan:
Pasal 43 Cukup jelas.

terorisme, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan
Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

