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Kami memahami, tidak semua orang orang memiliki kesempatan untuk menjadi 
pendukung dari ICJR. Namun jika anda memiliki kesamaan pandangan dengan kami, 
maka anda akan menjadi bagian dari misi kami untuk membuat Indonesia memiliki 
sistem hukum yang adil, akuntabel, dan transparan untuk semua warga di Indonesia 
tanpa membeda – bedakan status sosial, pandangan politik, warna kulit, jenis kelamin, 
asal – usul, dan kebangsaan. 
  
Hanya dengan 15 ribu rupiah, anda dapat menjadi bagian dari misi kami dan 
mendukung ICJR untuk tetap dapat bekerja memastikan sistem hukum Indonesia 
menjadi lebih adil, transparan, dan akuntabel 
  
Klik taut berikut ini http://icjr.or.id/15untukkeadilan   
 

http://icjr.or.id/15untukkeadilan
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Kata Pengantar 
 

Tahun 2019 ini, Pimpinan LPSK baru periode 2019-2024 resmi dilantik dan telah 
melaksanakan sumpah/janji jabatan beserta serah terima jabatan pada Januari 2019. 10 
(sepuluh) tahun berjalan, lembaga ini diharapkan dapat memberikan kerja yang maksimal 
sehingga dapat membantu aparat penegak hukum dalam penuntasan suatu perkara dan 
hasilnya dapat memberikan rasa keadilan bagi saksi dan atau korban. 
 
Namun, perjalanan 10 (sepuluh) tahun ke belakangnya, masih menyisakan beberapa 
hambatan maupun halangan yang akhirnya menjadi pekerjaan rumah bagi pimpinan LPSK 
periode 2019-2024 ke depannya. LPSK masih butuh pengembangan kelembagaan agar 
sesuai fungsinya dapat menjadi sistem pendukung yang efektif dalam sistem peradilan 
pidana di Indonesia serta memberikan pemenuhan hak bagi saksi dan atau korban secara 
optimal.  
 
Oleh karena itu, dalam rangka memberikan catatan dan masukan bagi pimpinan LPSK yang 
baru periode 2019-2024, maka ICJR menyusun rekomendasi ini agar dapat menjadi bahan 
pertimbangan bagi Pimpinan LPSK yang baru terpilih dalam usaha untuk melakukan 
perbaikan demi kemajuan pemenuhan hak-hak saksi dan korban. 
 
Jakarta, 15 Februari 2019 
 
Institute for Criminal Justice Reform 
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1. Pendahuluan 
 
Pada 7 Januari 2019, di hadapan Presiden Joko Widodo, Pimpinan Lembaga Perlindungan 
Saksi dan Korban (LPSK) periode 2019-2024 telah resmi mengucapkan sumpah/janji jabatan 
serta telah diadakan serah terima jabatan dari Pimpinan LPSK periode 2013-2018 pada 8 
Januari 2019. Ketujuh Pimpinan LPSK periode 2019-2024, yaitu Hasto Atmojo Suroyo, Edwin 
Partogi Pasaribu, Antonius PS Wibowo, Achmadi, Livia Iskandar, Maneger Nasution dan 
Susilaningtias. 
 
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) menerima 1290 permohonan perlindungan 
sepanjang 2018.1 Jumlah ini sedikit menurun dibandingkan 2017 dikarenakan adanya 
penurunan permohonan dari korban kasus Pelanggaran HAM Berat, imbas sedang adanya 
perbaikan sistem verifikasi korban di Komnas HAM. Meski begitu, ada peningkatan 
permohonan perlindungan yang cukup signifikan dari kasus kekerasan seksual terhadap 
anak, terorisme, dan korupsi. Kekerasan seksual terhadap anak jika pada tahun 2017 
terdapat 104 permohonan, pada tahun 2018 hingga November sudah tercatat 264 
permohonan yang masuk. Sedangkan permohonan dari kasus terorisme meningkat 217% 
tahun ini dimana  tahun 2017 terdapat 42 permohonan, tahun ini sampai November 
terdapat 133 permohonan. 
 
Peningkatan yang cukup drastis juga terdapat pada pemohon dari kasus Korupsi, dimana 
sebelumnya di tahun 2017 hanya terdapat 53 permohonan, maka di tahun ini terdapat 130 
permohonan atau naik 145%. Untuk layanan yang diberikan LPSK sendiri  pada tahun 2018 
ini sampai bulan November LPSK sudah melakukan 3589 layanan. LPSK paling banyak 
melakukan layanan rehabilitasi medis sebanyak 1601 layanan, diikuti layanan pemenuhan 
hak prosedural sebanyak 971 layanan, dan layanan rehabilitasi psikologis sebanyak 340 
layanan. 
 
Selama 10 tahun berjalan, pelaksanaan perlindungan saksi dan korban terus mengalami 
kemajuan yang signifikan, ditengah berbagai tantangan yang ada. Dimulai dari 
penyempurnaan aturan mengenai perlindungan saksi dan korban yang terimplementasi 
dalam Undang-Undang (UU) Nomor Nomor 31 Tahun 2014 yang menggantikan UU 13 Tahun 
2006, pengungkapan kebenaran dalam berbagai kasus pidana yang dilakukan baik oleh saksi 
maupun korban, serta LPSK menjadi tempat pengaduan publik yang dipercaya terkait 
dengan masalah-masalah perlindungan saksi dan korban. Namun, masih terdapat pekerjaan 
rumah ke depan yang harus dikerjakan oleh Pimpinan LPSK periode 2019-2024. Pekerjaan 
Rumah yang masih harus diselesaikan tersebut, antara lain: 
 

2. Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi 
 
Sistem yang dianut UU Perlindungan Saksi dan Korban memang mengharuskan saksi dan 
korban aktif mengajukan permohonan, dan hal ini memang menjadi kendala pemberian 
perlindungan  karena tidak semua saksi dan korban sadar adanya LPSK adalah untuk 
memberikan perlindungan dan pemenuhan hak. Kendala ini harus bisa diatasi dengan 
memberikan perlindungan darurat dan sikap proaktif dari LPSK itu sendiri serta bisa juga 
                                                           
1
 LPSK, 2018 Permohonan Perlindungan dari Kasus Kekerasan Seksial dan Terorisme Meningkat, 

https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/2934 , diunduh pada 14 Februari 2019 pukul 11.23 WIB 

https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/2934
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melalui pembentukan tim penanganan/investigasi khusus. Selain itu, yang seharusnya 
mendapatkan perlindungan juga jangan hanya sekedar diberikan kepada saksi dan korban, 
namun juga didalamnya meliputi keluarga, yang seringkali juga menjadi sasaran ancaman 
dari para pelaku kejahatan. 
 
Hal yang paling sering dialami korban dan pendamping korban ketika berhadapan dengan 
LPSK adalah terlalu lamanya proses pengambilan keputusan mengenai diterima atau 
tidaknya permohonan perlindungan dan atau bantuan yang diajukan korban yang harus 
menunggu Sidang Paripurna.2 Padahal, korban membutuhkan penanganan yang cepat dan 
tepat. Kelompok korban juga menilai komunikasi LPSK dengan korban maupun pendamping 
sangat lemah. Sementara di lain pihak, di tengah-tengah proses yang dilakukan LPSK, 
terdapat kemungkinan terjadi hal-hal yang buruk menimpa korban. 
 
Selain itu berdasarkan Survei Kepuasan Masyarakat3 terhadap Lembaga Perlindungan Saksi 
dan Korban 2016 dan 2017, terdapat beberapa kenaikan atas nilai kurang baik dan tidak 
baik dari masyarakat. Dalam hal persyaratan pelayanan, nilai kurang baik yang sebelumnya 
ditahun 2016 berada di angka 6,33% naik menjadi 19,40% di tahun 2017, sedangkan untuk 
nilai tidak baik yang pada 2016 berada di angka 0,33% naik menjadi 3,68% pada tahun 2017. 
Dari segi prosedur layanan, nilai tidak baik pada 2016 berada di angka 10,03% namun di 
tahun 2017 naik menjadi 20%. Lalu dari segi kesesuaian layanan, nilai kurang baik yang 
sebelumnya ditahun 2016 berada di angka 13% naik menjadi 21% di tahun 2017, sedangkan 
untuk nilai tidak baik yang pada 2016 berada di angka 0% naik menjadi 1% pada tahun 2017. 
 
Dalam hal kecepatan pelayanan pun juga mengalami kenaikan pada nilai kurang baik dan 
tidak baik, dimana nilai kurang baik pada 2016 berada di angka 22% naik menjadi 24% di 
tahun 2017, sedangkan untuk nilai tidak baik yang sebelumnya berada di angka 2% naik 
menjadi 7%. Hal yang sama juga terjadi untuk penilaian terhadap kemampuan petugas, 
perilaku/sikap petugas, serta respon terhadap pengaduan. 
 
Terkait dengan Aturan Pelaksanaan bagi Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi, UU Nomor 
31 tahun 2014 memberikan amanah beberapa ketentuan yang harus diatur lebih lanjut yang 
berkaitan dengan korban. Tata cara permohonan dan pemberian Kompensasi dan Restitusi 
diatur dengan Peraturan Pemerintah. Untuk mengatur hal tersebut maka dikeluarkan pula 
Peraturan Pemerintah (selanjutnya disingkat PP) No. 44 Tahun 2008 tentang Pemberian 
Kompensasi, Restitusi dan Bantuan kepada Saksi dan Korban yang telah direvisi oleh PP 
Nomor 7 Tahun 2018. Dengan terbitnya PP Nomor 7 Tahun 2018, maka LPSK harus kembali 
menyesuaikan peraturan-peraturan terkait dengan Pemberian Kompensasi, Restitusi dan 
Bantuan kepada Saksi dan Korban yang selama ini ada. 
 
Karena merupakan mekanisme yang baru, maka dalam prakteknya prosedur pemberian 
bantuan tersebut mengalami banyak tantangan, terutama terkait dengan mekanisme 

                                                           
2
 Koalisi Perlidungan Saksi dan Korban, 10 Tahun LPSK dalam Wajah Hukum Indonesia: 

Rekomendasi untuk Para Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang Akan Terpilih, Jakarta, 
ICJR, 2018, hal. 7 
3
 LPSK, Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Perindungan Saksi dan Korban Tahun 2016, 

Jakarta, LPSK, 2016, hal. 17 dan LPSK, Laporan Survei Kepuasan Masyarakat Lembaga Perlindungan Saksi dan 
Korban Tahun 2017, Jakarta, LPSK, 2017, hal. 20. 
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permohonannya, mekanisme asessement korban dan pemberian bantuannya. Disamping itu 
banyak calon pemohon dalam hal ini korban, keluarga maupun organisasi yang melakukan 
pendampingan, mengalami pengetahuan terbatas mengenai mekanisme yang baru ini. 
 
Kompensasi selain merupakan salah satu hak korban dan ini juga sebagai wujud nyata 
simbol hadirnya negara bagi korban, juga merupakan simbol bahwa sistem hukum selama 
ini hanya mementingkan hak-hak tersangka, terdakwa dan terpidana (Offender oriented) 
serta menghukum pelaku, akan tetapi telah mengalami transformasi dengan memberikan 
jaminan hak-hak bagi para saksi dan korban (Witness and Victims oriented) guna 
memberikan rasa keadilan yang dirasakan nyata bagi korban. Pemenuhan kompensasi yang 
di fasilitasi oleh LPSK patut diapresiasi, seperti dalam kasus Bom Thamrin, Kampung Melayu, 
Samarinda, Sleman, Mapolda Sumut, dan Bima. Namun masih ada pekerjaan rumah yang 
harus diselesaikan dan diprioritaskan terkait kompenasi, yaitu kompensasi terhadap Korban 
langsung yang diakibatkan dari Tindak Pidana Terorisme masa lalu sebelum UU no 5 tahun 
2018 diberlakukan, semisalnya Bom Bali 1 dan 2. Maupun kompensasi terhadap korban 
Pelanggaran HAM Berat, yang harus dengan adanya keputusan peradilan HAM yang 
nampaknya masih sulit diwujudkan, namun  terkait hak korban lainnya seperti bantuan 
rehabilitasi medis, psikologis, dan psikososial juga harus tetap diberikan dan dipenuhi. 
 
Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LPSK juga diberi tanggung 
jawab melakukan supervisi upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui 
pengelolaan whistleblowing system (WBS) online dengan beberapa kementerian/lembaga. 
Pelaksanaan Perlindungan Whistleblowing system di lembaga/kementerian dalam 
pengamatan kami ternyata memiliki kendala karena tergantung kepada kebijakan dan 
sistem yang dibangun oleh masing-masing lembaga. Serta belum optimalnya jaringan dan 
sistem yang dibuat masih rentan. Demikian juga masalah keamanan dan kerahasiaan, tidak 
hanya melindungi individu agar bersedia menjadi saksi tetapi harus dipastikan adanya tindak 
lanjut dan investigasi pengungkapan laporan secara memadai, profesional dan independen. 
 
Namun, harapan untuk perbaikan itu ada melalui penguatan peran masyarakat sebagai 
pelapor (whistleblower) pada kasus korupsi yang diperbaharui dan tertuang dalam 
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran 
Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan. Salah satunya adalah mengenai durasi 
waktu dalam memproses laporan dari pelapor, serta soal besaran penghargaan dan 
pelaksanaannya yang akan dilakukan oleh masing-masing instansi dimana pelapor itu 
menyampaikan laporannya. Dan dalam hal ini LPSK harus segera membuat aturan internal 
maupun SOP yang jelas dalam penanganan whistleblower ini agar apa yang menjadi hak 
whistleblower dapat dipenuhi secara maksimal dan akhirnya dapat membongkar kasus-
kasus kejahatan korupsi lebih optimal lagi dari sebelumnya serta melakukan supervisi lebih 
intens lagi dengan kementerian/lembaga. Hal ini penting mengingat bahwa korupsi sebagai 
kejahatan serius membutuhkan penangangan maupun pengungkapan yang jauh lebih rumit 
dibandingkan tindak pidana lain.  
 
Selain hal diatas, kemampuan LPSK harus lebih ditingkatkan lagi, karena masih terdapat core 
bisnis LPSK, seperti tppu, dan narkotika, yang masih minim dijangkau oleh LPSK 
dibandingkan dengan kasus anak ataupun perempuan. 
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3. Pembentukan perwakilan LPSK di Daerah sesuai amanat UU Perlindungan Saksi 
dan korban 

 
Saat ini, LPSK berencana membuat 12 kantor perwakilan, dimana berdasarkan informasi 
yang didapat, masih menunggu izin prinsip dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara 
dan Reformasi Birokrasi.4 Di samping itu, LPSK sudah menyediakan layanan Hotline 148 dan 
aplikasi Permohonan Perlindungan LPSK melalui android, namun hal ini belum bisa 
menjamin perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban di daerah dapat lebih mudah 
diakses maupun menjangkau para saksi dan korban. Hal ini mengingat bahwa jumlah 
permohonan perlindungan dalam tiap tahunnya selalu mengalami kenaikan. LPSK di daerah 
sangat penting mengingat bahwa apa yang saksi maupun korban ungkap bisa saja terkait 
dengan orang yang memiliki kekuasaan baik secara politik maupun ekonomi sehingga 
diperlukan perlindungan. Hal ini juga merupakan amanah pasal 11 ayat 3 dan 4 UU 31 tahun 
2014. 
 
Pembentukan Perwakilan LPSK di daerah ini harus sesuai dengan keperluan dan kebutuhan 
jaminan perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban dapat terpenuhi serta harus 
dituangkan dalam Peraturan Presiden. Pembentukan perwakilan LPSK di daerah juga dapat 
ditinjau dan dilihat dari Statistik Kriminal yang tiap tahun dikeluarkan oleh BPS, dimana akan 
terlihat provinsi atau daerah mana yang memiliki jumlah kejahatan terbanyak dan tingkat 
resiko terkena kejahatan yang lebih tinggi antar daerah. LPSK hadir di daerah agar 
masyarakat yang menjadi saksi dan korban bisa mengakses perlindungan dari negara 
melalui LPSK.  

 
4. LPSK Diharapkan Menjadi Lembaga yang Responsif terhadap Pemenuhan Hak 

Korban Kekerasan Seksual 
 
Berdasarkan data BPS dijelaskan bahwa jumlah kasus perkosaan adalah 1.394 sedangkan 
pencabulan tercatat 4.119, paling tidak terdapat 5513 kasus kekerasan seksual pada 20175, 
sedangkan pada tahun 2016 berjumlah 5051 kasus6. Namun, akses pendampingan terhadap 
korban kekerasan seksual sangat minim, berdasarkan Laporan Tahunan LPSK 2016, korban 
kekerasan seksual yang didampingi hanya 66 orang7. Kenyataan ini menujukkan bahwa LPSK 
belum menjadi lembaga rujukan pertama bagi korban kekerasan seksual.  
 
Dalam Laporan Tahunan LPSK 2016 tersebut (yang paling baru tersedia dalam website), juga 
dinyatakan bahwa jenis layanan yang paling banyak dimohonkan kepada LPSK adalah 
pelayanan bantuan medis8, mencapai 561 permohonan. Sehingga dalam konteks ini menjadi 
penting bagi LPSK untuk menjamin bantuan medis yang mempuni dan responsif terhadap 
korban kekerasan seksual.  
 

                                                           
4
 LPSK, Gubernur Sulsel Dukung Pembentukan LPSK Perwakilan, 

https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/2936 , diunduh pada 14 Februari 2019 pukul 11.50 WIB 
5
 Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2018, Jakarta, BPS, 2018, hal. 85 

6
 Badan Pusat Statistik, Statistik Kriminal 2017, Jakarta, BPS, 2017, hal. 41 

7
 Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Laporan Tahunan LPSK 2016, Jakarta, LPSK, 2017, hal. 43 

8
 Ibid. hal.30  

https://www.lpsk.go.id/berita/berita_detail/2936
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Minimnya bantuan pendampingan ataupun bantuan medis oleh LPSK terhadap korban 
kekerasan seksual dapat dikarenakan masalah lamanya proses untuk melakukan assessment 
atau penilaian terhadap permohonan pendampingan dari korban kekerasan seksual, karena 
setiap bentuk layanan kepada korban kekerasan seksual harus dilakukankan secara cepat, 
bersifat mitigasi untuk kondisi darurat dan responsif, maka LPSK seharusnya menyediakan 
layanan bantuan terhadap korban kekerasan seksual, khususnya bantuan medis yang lebih 
responsif terhadap kondisi-kondisi darurat.  
 
Selama ini layanan bantuan medis untuk korban kekerasan seksual di LPSK belum 
sepenuhnya responsif terhadap permasalahan ini, seperti permasalahan mengenai 
pelaksanan visum, dalam peraturan perundangan-undangan misalanya UU Perlindungan 
Saksi dan Korban dan PP No 7 tahun 2018 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi dan 
Bantuan kepada Saksi dan Korban, Pasal 45 PP tersebut dijelaskan bahwa Pendanaan 
Bantuan korban di LPSK dibebankan pada anggaran LPSK, hal ini menujukkan bahwa layanan 
bantuan medis, termasuk visum akan ditanggung oleh LPSK, namun, bantuan medis ini 
belum sepenuhnya dimaksimalkan LPSK, tercatat bahwa tidak semua bantuan medis bagian 
dari pendanaan dalam LPSK. Berdasarkan data yang diterima ICJR, terdapat 490 terlindung 
LPSK yang memperoleh bantuan medis dengan jaminan dari BPJS dengan rincian sebagai 
berikut: 
 

Tabel 1. Jumlah Terlindung LPSK 20179 
 

No Layanan dan 
Bantuan 

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV 

1 Pemenuhan Hak 
Prosedural 

74 152 145 127 

2 Perlindungan Fisik 10 23 19 43 

3 Medis 181 60 107 231 

4 Medis BPJS 140 46 164 140 

5 Psikologis 38 84 44 39 

6 Psikososial 0 0 17 18 

7 Kerohiman 10 20 4 7 

8 Restitusi 13 7 41 19 

9 Kompensasi 0 10 1 23 

 Jumlah 466 402 542 647 

 
 
Hal yang menjadi masalah kemudian, Pemerintah pada September 2018 lalu menerbitkan 
Peraturan Presiden No 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan dalam aturan Perpres 
yang baru tersebut dimuat pengeculian jaminan manfaat oleh BPJS untuk korban kekerasan 
seksual, sehingga, saat ini anggaran bantuan medis korban kekerasan seksual yang ditangani 
LPSK sepenuhnya dibebankan kepada LPSK. Menjadi penting bagi LPSK untuk 
memaksimalkan postur anggarannya, lebih fokus terhadap pemenuhan hak korban, salah 
satunya korban kekerasan seksual.  
 

                                                           
9
 Data dihimpun dari pemantauan internal ICJR 
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Perlu menjadi catatan bahwa pemenuhan hak korban kekerasan seksual dalam hal ini 
bantuan medis memiliki kekhususan dibanding tindak pidana lainnya, diperlukan layanan 
yang responsif terhadap kebutuhan spesifik korban kekerasan seksual. Skema bantuan 
medis korban kekerasan seksual di LPSK juga harus mencakup layanan bantuan medis 
berikut:  
 

1. Pelayanan kesehatan mental berkala 
2. Pelayanan kesehatan fisik 
3. Bantuan kesehatan dalam kondisi darurat 
4. Visum yang ditanggung negara 
5. Kontrasepsi darurat 
6. Pencegahan kehamilan 
7. Pemeriksaan Infeksi Menular Seksual 
8. Surat Izin Dokter khusus untuk korban menjalani rehabilitasi 
9. Konseling 
10. Konseling jangka panjang 
11. Intervensi penanganan trauma 

 
5. LPSK Harus Berperan dalam Pemberdayaan Korban pada Sistem Peradilan Pidana  

 
Lahirnya UU Perlindungan Saksi dan Korban merupakan tanda lahirnya komitmen Indonesia 
untuk mempertimbangkan peran korban dalam sistem peradilan pidana. Dahulu, lewat 
KUHAP, korban hanya diartikan sebagai saksi yang tugasnya hanya membantu penuntut 
umum dalam membuktikan tindak pidana, sehingga hak-hak nya sering diabaikan, akhirnya 
dalam proses pemidanaan pelaku tindak pidana, korban tidak mendapatkan apa-apa.  
 
Lewat lahirnya UU No 13 tahun 2006 dan UU No. 31 tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi 
dan Korban, maka secara tegas korban tindak pidana dan keluarganya berhak untuk 
memperoleh keadilan yang memulihkan dalam proses peradilan pidana, hak-haknya 
dipertimbangkan, negara mengupayakan tersedianya layanan untuk korban dan 
keluarganya dari layanan bantuan medis, bantuan psikososial sampai dengan hak untuk 
perolehan ganti kerugian oleh pelaku melalui mekanisme restitusi.  
 
ICJR mengingatkan kepada LPSK, terkait dengan proses pemberdayaan korban dalam sistem 
peradilan pidana, LPSK tidak hanya berfokus pada peluang-peluang pemenuhan hak korban 
yang diatur dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban. LPSK juga harus melihat peluang lain 
yang tersedia dalam ketentuan general yang mengatur hak korban dalam sistem peradilan 
pidana, sehingga LPSK dapat berperan dalam mereformasi sistem peradilan pidana dengan 
memastikan proses pemidanaan berakhirnya dengan pemulihan bagi semua pihak, tidak 
hanya penghukuman/ pemenjaraan yang tidak memberikan manfaat bagi korban.  
 
Lewat kewenangan pendampingannya, LPSK perlu juga mendorong pemenuhan hak korban 
tindak pidana yang merujuk pada ketentuan mengenai pidana bersyarat dengan masa 
percobaan yang diatur dalam Pasal 14a dan Pasal 14c KUHP. Pada dasarnya ketentuan 
tersebut mengatur bahwa pelaku tindak pidana yang diputus dibawah 1 tahun penjara dan 
diputus dengan masa percobaan dapat dibebankan syarat penggantian seluruh kerugian 
yang menimpa korban. Dalam kasus-kasus tertentu, misalnya kasus tindak pidana yang 
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berkaitkan dengan ekonomi, seperti penipuan, pencurian, penggelapan, LPSK pada saat 
mendampingi dapat berperan aktif untuk memberdayakan korban, dalam penyidikan 
maupun persidangan korban memiliki hak untuk menyuarakan kerugiannya, aparat hukum 
mempertimbangkan hal ini, yang akan berdampak pemidanaan bagi pelaku yang juga 
memulihkan kondisi korban.  
 
Peluang lainnya terdapat dalam ketentuan Pasal 98 ayat (1) KUHAP yang pada dasarnya 
memberikan ruang bagi korban untuk menuntut ganti kerugian terhadap pelaku tindak 
pidana dalam proses persidangan. LPSK, sebagai lembaga yang memiliki mandat untuk 
mendorong adanya restitusi bagi korban, juga perlu mempertimbangkan ketentuan ini. 
Selain skema restitusi dalam UU Perlindungan Saksi dan Korban, LPSK dalam kasus-kasus 
tertentu juga perlu untuk mempetimbangkan peluang ini. Dalam prosesnya LPSK dapat 
memberdayakan korban untuk menuntut kerugian tersebut, sehingga posisinya sebagai 
korban dipertimbangkan dalam persidangan.  
 

6. Kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Profesi, maupun Masyarakat 
Sipil 

 
Hal yang penting untuk dilakukan oleh LPSK ke depan adalah mengenai kerjasama antara 
LPSK dengan Kementerian/Lembaga, Organisasi Profesi, maupun masyarakat sipil. 
Kerjasama LPSK dengan Kementerian atau Lembaga diharapkan dapat menjangkau 
perlindungan saksi dan pemenuhan hak korban yang lebih efektif lagi, mengingat bahwa 
kerja-kerja pemenuhan hak korban dan perlindungan saksi merupakan tugas dan fungsi 
LPSK, namun LPSK tidak dapat bekerja sendirian. Sebagaimana contoh, dengan BNPT, LPSK 
dan BNPT sangat berperan penting dalam pemenuhan dan pemulihan hak korban aksi 
terorisme. Dengan Jaksa, LPSK dan Jaksa punya hubungan cukup penting untuk upaya 
perlindungan saksi dan korban.  Hal ini dikarenakan peran jaksa bagi korban dalam mencari 
keadilan sangat vital.  Misalnya terkait tuntutan restitusi dan kompensasi,  dimana jaksalah 
yang akan menyampaikan ke hakim. Masih banyak lembaga lainnya juga yang harus 
bekerjasama dengan LPSK, dimana LPSK bergerak sebagai leading sector-nya dalam hal 
pemenuhan hak korban dan perlindungan saksi, seperti dengan KPK, KOMNAS HAM, 
KOMNAS Perempuan, dll.  
 
Selain kerjasama dengan Kementerian/Lembaga, LPSK ke depan juga harus bisa menjangkau 
kerjasama dengan organisasi profesi, seperti organisasi dokter, advokat, psikolog, dsb. 
Kerjasama dengan organisasi profesi ini cukup penting dikarenakan akan memudahkan 
kinerja LPSK dalam memberikan perlindungan sesuai dengan kebutuhan saksi dan korban. 
Semisalnya dengan organisasi advokat, salah satu caranya bisa dengan merekomendasikan 
korban kejahatan untuk mengakses perlindungan negara yang dijalankan. Lalu dengan 
psikolog terkait dengan pemenuhan bantuan psikologis, dan juga dengan organisasi dokter 
mengenai rehabilitasi medis. 
 
Kerjasama terakhir yang dibutuhkan yaitu antara LPSK dengan Organisasi Masyarakat Sipil, 
yang notabene merekalah yang umumnya melakukan pendampingan awal terhadap kasus-
kasus yang dialami baik oleh saksi maupun korban. Hal ini perlu diperkuat lagi agar kinerja 
LPSK dapat dengan mudah diakses dan dijangkau oleh saksi maupun korban melalui 
organisasi masyarakat sipil. Terlebih, personel yang masih terbatas, ini akan menjadi 
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masalah karena yang dilindungi tentu perlu petugas perlindungan yang mumpuni secara 
jumlah maupun kualitas. 

 
7. Pengelolaan Postur Anggaran untuk memperkuat Bantuan Korban dan 

Perlindungan Saksi 
 
Terkait dengan postur anggaran LPSK, dalam tiga tahun terakhir misalnya, anggaran 
Sekretariat dan Pimpinan selalu jauh lebih besar dibandingkan dengan anggaran 
perlindungan dan bantuan,yang merupakan hak korban, yang menjadi aktivitas utama-nya 
LPSK. Dengan membaca pada komposisi budget, hal ini dapat menimbulkan penafsiran 
bahwa upaya perlindungan dan bantuan belum menjadi prioritas utama dari LPSK. 
Seharusnya sebagai aktivitas utama dari LPSK, porsi untuk budget perlindungan dan bantuan 
seharusnya lebih tinggi dari budget yang selama ini dialokasikan.  
 
Lebih rendahnya pos anggaran untuk perlindungan dan bantuan ini telah berakibat pada 
tidak maksimalnya atau keterbatasan LPSK dalam memberikan layanan bantuan pada para 
korban pelanggaran HAM masa lalu. Banyak dari korban Pelanggaran HAM masa lalu pada 
akhirnya dibatasi dalam mendapatkan bantuan pengobatan dan kebutuhan lain. Padahal, 
pelayanan LPSK menjadi salah satu yang diharapkan untuk bisa memberikan bantuan 
layanan kesehatan para korban yang kini sudah usia lanjut. 
 
Demikian pula pada pelaksanaan perlindungan pada saksi, oleh karena keterbatasan 
anggaran perlindungan, maka pada beberapa pelaksanaan perlindungan saksi atau korban 
ternyata LPSK menyimpangi SOP perlindungannya, misalnya kepada Terlindung hanya 
diberikan 1 orang pengamanan, dan 1 staff yang merangkap administrasi dan manajer 
kasus.  Padahal seharusnya  bagi seorang terlindung, minimal harus ada 2 orang 
pengamanan, 1 orang manajer kasus, dan 1 staff administrasi. 
 
Butuh penguatan dan pengalokasian yang lebih banyak lagi agar Bantuan Korban dan 
Perlindungan Saksi dapat diberikan secara optimal dan lebih luas. Selama ini untuk 
Pemenuhan Hak Saksi dan Korban sudah berada pada posisi 2 dari urutan pos yang 
mendapatkan alokasi terbesar setelah pos anggaran Sekretariat dan Pimpinan. Namun yang 
perlu mendapatkan alokasi lebih besar lagi selain Pos Pemenuhan Hak Saksi dan Korban 
adalah Pos Unit Penerimaan Permohonan, yang merupakan pintu awal untuk pemberian 
Bantuan Korban dan Perlindungan Saksi. Hal ini dapat dilihat dalam Anggaran LPSK dalam 
kurun waktu 2011-2017 berikut: 
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Tabel 2. Anggaran LPSK dari tahun 2011 - 2016 
 

No 
Tahun 

Anggaran 
Pagu Anggaran 

(dalam Rp.) 
Sekretariat dan 

Pimpinan 
% 

PHSK 
(Pemenuhan 
Hak Saksi dan 

Korban) 

% 
UPP (Unit 

Penerimaan 
Permohonan) 

% 

HKPI (Hukum 
Kerjasama dan 

Pengawasan 
Internal) 

% 

Diseminasi 
dan 

Hubungan 
Masyarakat 

% 

1 201110 54.000.000.000 28.569.525.000 52,91 8.930.561.000 16,54 2.757.280.000 5,11 7.276.726.000 13,47 6.465.908.000 11,97 

2 201211            

3 201312 148.308.011.000 
121.102.595.00

0 
81,66 14.452.313.000 9,74 2.203.450.000 1,49 7.327.393.000 4,94 3.222.260.000 2,17 

4 201413 62.583.949.000 37.994.515.000 60,71 11.531.332.000 18,43 3.029.920.000 4,84 5.969.746.000 9,54 4.058.436.000 6,48 

5 201514 147.439.351.000 
121.345.425.01

515 
82,31 14.758.470.000 10,01 3.485.709.000 2,36 3.864.463.000 2,62 3.985.283.000 2,70 

6 201616 67.925.273.00017 - - - - - - - - - - 

 
Sedangkan untuk tahun 2017, dapat dilihat dari tabel berikut: 

No 
Tahun 

Anggaran 
Pagu Anggaran (dalam 

Rp.) 

Terwujudnya tata kelola 
LPSK yang 
sesuai kaidah Good 
Governance 

% 

Penguatan landasan 
hukum perihal 
perlindungan saksi 
dan korban 

% 

Meningkatnya 
kuantitas dan 
kualitas 
perlindungan saksi 
dan korban 

% 

1 201718 74.589.002.000 51.367.335.000 68,87 2.608.895.000 3,48 20.612.772.000 27,65 

 
                                                           
10

 Laporan Tahunan LPSK tahun 2011 
11

 Tidak diketahui 
12

 Laporan Tahunan LPSK tahun 2013 
13

 Laporan Tahunan LPSK tahun 2014 
14

 Laporan Tahunan LPSK tahun 2015 
15

 Tambah Layanan Perkantoran sejumlah Rp. 113.395.441.000,00 
16

 Laporan Tahunan LPSK tahun 2016 
17

 Hanya diketahui Pagu Anggaran totalnya, tanpa disertai alokasi untuk unit-unitnya.  
18

 Laporan Tahunan LPSK tahun 2017 
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Selain kebijakan alokasi budget, maka hal penting lain yang perlu menjadi perhatian dan 
perbaikan dimasa mendatang adalah mekanisme pertanggungjawaban keuangan semua 
anggaran di LPSK. Bahkan, pemerintah telah menyetujui pembentukan kesekjenan LPSK 
sehingga LPSK akan lebih  memiliki kemandirian dalam penyusunan rencana kerja dan 
anggarannya (RKAL), dibanding ketika RKAL-nya masih menempel pada RKAL Sekretariat 
Negara (Setneg). 
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8. Rekomendasi 
 
Atas dasar catatan diatas, ICJR memberikan rekomendasi: 
 

1. Bahwa LPSK ke depan perlu menyusun kembali mengenai mekanisme dan prosedur 
permohonan bagi korban maupun saksi, termasuk mengenai whistleblower dan justice 
collabolator yang telah disinergiskan serta diharmonisasi oleh peraturan perundangan-
undangan yang lainnya agar memberikan kemudahan bagi korban maupun saksi yang 
mengajukan permohonan disertai dengan peningkatan dalam standar pelayanan kepada 
masyarakat. 

2. Bahwa LPSK ke depan harus memprioritaskan anggaran untuk pemenuhan hak korban dan 
saksi lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya ataupun mempunyai batas minimum dalam 
penentuan anggaran guna pemenuhan hak korban dan saksi. 

3. Bahwa LPSK kedepan harus memiliki tata kelola hingga ke daerah sebagaimana mandat UU, 
sehingga mempermudah Saksi dan Korban untuk mengakses perlindungan. 

4. Bahwa LPSK kedepan harus  proaktif menjangkau saksi dan korban untuk mendapatkan 
perlindungan LPSK. 

5. LPSK harus menjadi lembaga rujukan pertama bagi korban kekerasan seksual dan 
sepenuhnya responsif terhadap kasus-kasus yang membutuhkan perlindungan ataupun 
penanganan khusus seperti dalam kasus kekerasan seksual. 

6. LPSK harus melihat peluang lain yang tersedia dalam ketentuan umum yang mengatur hak 
korban dalam sistem peradilan pidana, sehingga LPSK dapat berperan dalam mereformasi 
sistem peradilan pidana dengan memastikan proses pemidanaan berakhirnya dengan 
pemulihan bagi semua pihak, tidak hanya penghukuman/ pemenjaraan yang tidak 
memberikan manfaat bagi korban. 


