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BAB V 

KESIMPULAN, KETERBATASAN, DAN REKOMENDASI 

 

A. Kesimpulan 

  Kedudukan saksi dalam pemeriksaan perkara pidana sebagaimana dalam 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban yaitu saksi merupakan orang 

yang memberikan keterangan untuk kepentingan proses penyelidikan, 

penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan mengenai kronologi 

kejadian yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri suatu tindak pidana. 

Sedangkan kedudukan korban dalam pemeriksaan perkara pidana korban 

memiliki peran penting dalam proses peradilan pidana, keterangan korban 

dalam pemeriksaan perkara pidana dapat membantu penyidik, penuntutan dan 

pengadilan dalam mengadili perkara pidana sehingga korban dalam 

memberikan keterangan dapat secara bebas dari adanya ancaman untuk korban 

mengungkapkan suatu tindak pidana yang ia alami sendiri. 

 Efektivitas perlindungan saksi dan korban di Kota Batam belum efektif 

sepenuhnya karena masih terdapat hak-hak saksi dan korban berupa seperti hak 

memperoleh identitas yang baru, diberikan tempat kediaman sementara, 

mendapatkan tempat kediaman baru, memperoleh penggantian biaya 

transportasi sesuai dengan kebutuhan dan mendapatkan biaya hidup sementara 

sampai batas waktu perlindungan berakhir tidak dapat dipenuhi oleh pihak 

Kepolisian dikarenakan tidak memiliki kewenangan khusus dan anggaran 

khusus untuk memenuhi hak dari saksi dan korban dalam tindak pidana dan di 

Kota Batam tidak adanya Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) 

untuk melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban. 

   

B. Keterbatasan 

 Proses penelitian ini, Peneliti mendapatkan keterbatasan yang sulit 

didapatkan oleh Peneliti sehingga penelitian ini kurang terincikan, peneliti sulit 

untuk mendapatkan data-data setiap tahunnya kasus-kasus yang masuk dalam 

permohonan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), sehingga 
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Peneliti masih kurang mendapatkan data laporan tahunan LPSK pada tahun 

2019. 

 Peneliti juga kesulitan untuk menemukan narasumber yang Peneliti 

wawancarai, di karenakan keterbatasaan waktu yang membuat peneliti sulit 

untuk bertemu kepada pihak Kepolisian di Kota Batam. 

 

C. Rekomendasi 

 Hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, bahwasannya terdapat 

beberapa poin rekomendasi, yaitu sebagai berikut :  

1. Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dapat memberikan Sosialisasi 

terhadap masyarakat di Kota Batam, agar masyarakat Batam mengetahui 

adanya Lembaga Perlindungan Saksi, Korban maupun Pelapor dalam perkara 

pidana dan agar saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan tidak 

takut lagi dengan adanya ancaman. 

2. Pemerintahan seharusnya dapat memberikan anggran untuk didirikannya 

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban di Kota Batam, sebagaimana dalam 

Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 11 ayat 3 menjelaskan 

bahwasannya LPSK mempunyai perwakilan di daerah sesuai dengan 

keperluan. Sebagaimana dalam hasil penelitian seharusnya di Kota Batam 

adanya LPSK karena untuk di Kota Batam sendiri masih ada saksi maupun 

korban dalam perkara pidana takut akan memberikan kesaksiannya. 
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