
Perlindungan terhadap saksi yang terancam keamanannya muncul karena

banyaknya saksi yang mengalami intervensi dari berbagai pihak terkait kesaksian yang

akan diberikan dalam persidangan, sehingga menghambat proses pencarian kebenaran

dalam persidangan. MAka dari itu, dibentuklah suatu lembaga khusus yakni LPSK yang

berwenang menangani saksi yang terancam keamanannya. Adanya kewenangan ini dapat

menimbulkan sengketa dengan lembaga yang telah ada sebelumnya. Sebagai analogi

yang dapat diambil saat ini adalah kewenangan yang bersinggungan yang terjadi antara

Kepolisian dengan LPSK dalam kasus pembunuhan Nasrudin Zulkarnain mengenai

perlindungan yang diberikan terhadap saksi, yang mana saksi kunci dalam kasus ini

adalah Rani Juliani, terkait dengan statusnya yang terancam bahaya dan pentingnya

keterangan atau kesaksian yang akan diberikan dalam persidangan. Hal ini terkait dengan

fungsi LPSK yang berwenang terhadap perlindungan saksi dan korban sesuai dengan

yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan

Saksi dan Korban yang mengemukakan kriteria saksi secara khusus yang dapat

dilindungi oleh LPSK, yakni saksi yang sifatnya penting dilihat dari keterangannya,

tingkat ancaman yang membahayakan saksi, hasil analisis tim medis atau psikolog

terhadap saksi, serta rekam jejak kejahatan yang pernah dilakukan oleh saksi,

dibandingkan dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, undang-

undang ini mengatur pula mengenai perlindungan saksi, namun tidak dijelaskan secara

khusus dan spesifik bagaimana kriteria saksi yang dilindungi seperti pada Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2006.
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Untuk itu, maka perlu ditegaskan kembali lembaga mana yang berwenang dalam

penanganan perlindungan saksi jika dirujuk dari kriteria saksi yang ada dan undang-

undang yang mengatur, agar tidak tercipta perselisihan kewenangan dan ketidaksinkronan

tugas setiap instansi, sehingga tercapai optimalisasi tugas dan kewenangan dari masing-

masing lembaga dan tercipta keamanan terhadap saksi dalam memberikan keterangan di

persidangan. Dengan hal ini diharapkan kedua lembaga-lembaga yang menangani

perlindungan terhadap saksi dalam perkara pidana yang besar, dapat saling bekerjasama

demi keamanan saksi serta bersama-sama menegakkan hukum di Indonesia.
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