
 

1 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 Hukum pidana merupakan keseluruhan dari peraturan-peraturan yang 

menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana, 

serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang 

melakukannya. Keberadaan hukum di suatu Negara yaitu: sebagai alat 

perubahan, dan perlindungan terhadap masyarakat, mengingat keberadaan 

hukum itu sendiri adalah atas keinginan masyarakat yang mendambakan rasa 

aman dan tenteram dalam kehidupan sehari-hari.
1
 

 Saat ini tindak pidana pemerkosaan di Indonesia merupakan kejahatan 

yang cukup mendapat perhatian di kalangan masyarakat. Kejahatan 

pemerkosaan mengalami peningkatan yang sangat kuantitas. Modus operandi 

yang dilakukan pelaku tindak pidana pemerkosaan cukup beragam, seperti: 

diancam, dipaksa, dirayu, dibunuh, dan diberi obat bius, perangsang dibohongi 

atau diperdaya dan sebagainya. 

 Perkosaan tidak bisa dipandang sebagai kejahatan yang hanya menjadi 

urusan privat (individu korban), namun harus dijadikan sebagai problem publik, 

karena kejahatan ini jelas-jelas merupakan bentuk perilaku pri-mitif yang 

menonjolkan nafsu, dendanm dan superioritas, yakni siapa yang kuat itulah 

yang berhak mengorbankan orang lain. 

 Perempuan rawan menjadi korban kejahatan karena kedudukannya yang 

lemah. Korban tersebut mencakup anak-anak gadis, perempuan dewasa yang 

termasuk golongan lemah mental,fisik dan sosial yang peka terhadap ancaman 

kekerasan baik dari dalam maupun dari luar keluarganya. Korban seperti ini 

sering tidak berani melapor, antara lain karena ikatan-ikatan keluargaan,nila-

nilai sosial tertentu, nama baik keluarga maupun dirinya atau korban merasa 

khawatir apabila si pelaku melakukan balas dendam.
2
 Pelaku kejahatan 
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demikian melakuan tindakan seenaknya seperti penganiayaan, pebudakan dan 

perampasan hak asasinya, yang semua tindakan ini adalah termasuk kejahatan 

atau viktimisasi criminal.
3
 

 Fakta di lapangan bagi perempuan sebagai korban tindak pidana 

kekerasan seksual (perkosaan) masih belum menunjukkan adanya proses yang 

berkeadilan. Dimana,masalah laporan merupakan suatu hal yang sulit dilakukan 

oleh korban kerena dengan melaporkan tindak pidana kekerasan yang terjadi 

terhadap dirinya akan menimbulkan perasaan malu jika aib dalam keluarganya 

akan diketahui oleh masyarakat
4
. Di sisi lain aparat penegak hukum tidak dapat 

memproses kasus tindak pidana kekerasan jika tidak ada laporan dari pihak 

korban
5
. Penegakan hukum pidana dalam hal ini perlindungan korban belum 

dapat dilakukan secaraoptimal terutama dalam pemberian sanksi kepada pelaku 

dalam ranah pengadilan yang diputuskan oleh MajeIis Hakim. 

 Putusan pengadilan berupa pemidanaan dijatuhkan kepada terdakwa 

apabila majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah 

dan menyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya sesuai 

dengan Pasal. 183 ayat (1) Kitab Hukum Acara Pidana. Putusan hakim sangat 

berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau 

pertimbangannya berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta 

keyakinan hakim atas suatu perkara. Mengacu pada ketentuan Pasal 50 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang 

menyatakan “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar 

putusan, juga memuat pasal dari peraturan perundang-undangan yang 

bersangkutan dari sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk 

mengadili. 

 Tindak pidana perkosaan dalam KUHP termasuk dalam kejahatan 

kesusilaan. Perkosaan merupakan salah satu bagian dari kejahatan kesusilaan 

yang diatur dalam BAB XIV Pasal 285, 286, 287 dan 288 KUHP. Istilah 

                                                           
3
 Firqotun Naziah, Analisis Perlindungan Hukum terhadap Wanita Korban Pemerkosaan, Lex Scientia 

Law Review, Vol.1 No.1, November, Fakultas Hukum Universitas Negeri  

Semarang(http://wwww.joornal.unes.acid), 2017, h. 105-112. 
4
 Octorina Ulina Sari, Upaya Perlindungan Korban Perkosaan Ditinjau Dari Sudut Pandandang 

Viktimologi, Jurnal Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum (PK2), 2014,h. 7. 
5
 Johan Runtu, Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Perkosaan Dalam Peradilan 

Pidana, Lex Crimen Vol.I/No.2/Apr-Jun/2012. 



 

3 
 

kesusilaan berasal dari kata “susila” yang berarti beradab, sopan , tertib atau 

adat istiadat yang baik. Karena itu kesusilaan dapat diartikan sebagai sesuatu 

yang berkaitan dengan adab atau sopan santun.
6
 Istilah “verkrachting” 

diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai “perkosaan”. Perkosaan atau 

disebut juga dengan pelecehan seksual merupakan istilah yang menunjuk pada 

perilaku seksual atau hubungan yang menyimpang, merugikan pihak korban 

dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang 

terjadi maka penderitaan bagi korban telah menjadi akibat serius yang 

membutuhkan perhatian.
7
 Kejahatan perkosaan dalam hal persetubuhan dimuat 

dalam Pasal 285 yang rumusannya adalah sebagai berikut: “Barangsiapa dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh 

dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun”. 
8
 Dari bunyi pasal di atas dapat 

dikemukakan bahwa unsur pokok dari perkosaan adalah adanya kekerasan atau 

ancaman kekerasan dalam melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan. 

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pasal 285 KUHP yang dapat 

dijadikan dasar atau syarat terhadap delik perkosaan yaitu sebagai berikut: 

a. Harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan 

b. Harus ada paksaan 

c. Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya 

d.Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu 

dimaksud untuk bersetubuh dengannya.
9
 

 Adapun yang dimaksudkan dalam Pasal 285 KUHP adalah wanita pada 

umumnya. Namun dalam Pasal 287 ayat (2) wanita di bawah usia dua belas 

tahun itu disebut “gadis‟ tidak berarti bahwa karena di dalam Pasal 285 tidak 

disebutkan batas usia, maka pengertian wanita dalam pasal 285 itu harus 

dibatasi pada wanita yang telah berusia 12 tahun ke atas. Oleh karena itu 
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kejahatan yang diatur dalam Pasal 285 itu juga dapat dilakukan terhadap 

seorang gadis dibawah usia 12 tahun. 

 Bahwa yang tidak dikehendaki oleh undang-undang di dalam ketentuan 

pidana yang diatur dalam Pasal 285 KUHP sebenarnya timbul akibat berupa 

dimasukkannya penis pelaku ke dalam vagina korban. Atau dengan kata lain, 

tindak pidana perkosaan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP itu sebenarnya 

merupakan suatu delik materil, yang baru dapat dipandang telah selesai 

dilakukan oleh pelaku, jika akibat tersebut ternyata telah terjadi.
10

 

 Untuk dapat membuktikan seorang terdakwa yang telah di dakwa 

melanggar larangan yang diatur dalam Pasal 285 KUHP terbukti mempunyai 

kesengajaan melakukan tindak pidana perkosaan, di persidangan pengadilan 

yang memeriksa dan mengadili perkara terdakwa maka baik penuntut umum 

maupun hakim harus dapat membuktikan halhal sebagai berikut : 

a. Adanya kehendak atau maksud terdakwa memakai kekerasan; 

b. Adanya kehendak atau maksud terdakwa untuk mengancam akan memakai 

kekerasan; 

c. Adaya kehendak atau maksud terdakwa untuk memaksa; 

d. Adanya pengetahuan terdakwa bahwa seorang yang dipaksa adalah seorang 

wanita yang bukan istrinya; 

 Salah satu hal penting dalam mengadili perkara terdakwa yaitu putusan 

hakim. Pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan merupakan bentuk 

pertanggungjawaban hakim atas apa yang diputuskannya dalam amar putusan, 

sehingga segala sesuatu yang diputuskan di dalam amar putusan harus 

dipertimbangkan dengan baik dalam pertimbangan hukum yang termuat pada 

tubuh putusan.
11

 

 Dalam menjatuhkan putusan ada beberapa hal yang wajib hakim 

pertimbangkan, yaitu: kesalahan pembuat tindak pidana, sikap batin pembuat 

tindak pidana, apakah tindak pidana dilakukan berencana, cara melakukan 

tindak pidana, sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, 
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riwayat hidup dan keadaan sosial ekonomi pelaku, pengaruh pidana terhadap 

masa depan korban atau keluarga korban, maaf dari korban/keluarga, dan 

pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan.
12

 

 Namun ditemukan pada beberapa kasus hakim tidak mempertimbangkan 

dan belum memberikan perlindungan kepada korban dalam pelaksanaan praktik 

peradilan pidana,khususnya untuk kasus kekerasan seksual bagi kepentingan 

korban. Kasus tersebut dalam kenyataannya telah terjadi dalam Putusan Nomor 

42/Pid/2017/PT BJM. Kasus ini tertanggal tanggal 22 agustus 2017 kemudian 

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin menjatuhkan putusan bebas 

kepada 7 orang pelaku pemerkosaan terhadap S (3 dan 4 orang pelaku dalam 

berkas terpisah). 

 Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut yang diketuai 

oleh Sutradi Yahya membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Marabahan 

Nomor 20/Pid.B/2017/PN Mrh. Yang sebelumnya menghukum ketujuh pelaku 

dengan masing-masing 7 tahun penjara karena terbukti bersalah secara 

bersama-sama melakukan pemerkosaan yang dilakukan secara berlanjut sesuai 

dengan Pasal 285 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Pasal 64 KUHP. Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri berpendapat bahwa pelaku terbukti bersalah melakukan 

pemerkosaan terhadap S yang dilakukan sebanyak 6 kali dalam kurun waktu 

Juli sampai dengan September 2016. Namun hal yang berbeda kemudian 

diputuskan pada putusan tingkat banding, Majelis Hakim PT Banjarmasin 

membebaskan Ketujuh pelaku dengan beberapa pertimbangan. 

 Kronologi kasus tersebut ialah pada tanggal 18 Juli 2016 sekitar pukul 

23.00 WITA, bertempat di rumah SM (korban) di Jalan Anjir Talaran Desa 

Antar Baru RT 001 Kecamatan Marabahan Kabupaten Batola telah terjadi 

serangkaian kekerasan seksual berupa persetubuhan terhadap SM yang mana 

kejadian bermula ketika korban dikunjungi oleh seorang laki-laki yang bernama 

ES dan SH, kedua orang tersebut masuk kerumah korban dan mengancam 

kepada korban untuk melayani nafsu birahinya mereka yang mana jika korban 

tidak melayani perbuatan mereka yang tidak segan-segan akan membantai 

keluarga korban termasuk anak, suami, orang tua, dan adik korban bahkan 
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pelaku juga meminta sejumlah uang kepada korban, dimana dalam hal ini 

membuat korbanmerasa ketakutan dantrauma akibat ancaman daripelaku, 

sehingga korban rela melakukan perbuatan apa yang dikehendai pelaku. Setelah 

perbuatan itu selesai, masuklah 5 (lima) orang lagi yaitu SS, MJ, JNI, ARS, dan 

AD untuk melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan kedua pelaku 

sebelumnya bahkan mereka mengancam korban akan memperkosa anaknya jika 

tidak mau diam. Hal ini yang membuat korban merasa sangat lemas akibat 

perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban. Dengan keadaan lemas 

korban masih saja membersikan lantai yang berceceran sperma akibat perbuatan 

pelaku pemerkosaan yang dilakukan pelaku, guna suami korban tidak 

mengetauhi hal apa yang telah terjadi kepada dirinya. Kejadian ini tidak hanya 

dilakukan sekali saja oleh pelaku bahkan telah terjadi 6 (enam) kali Perbuatan 

yang sama dilakukan pelaku dengan orang yang berbeda-beda dan dengan 

kurun waktu bulan juli sampai dengan September. Saksi SW curiga kepada 

korban akibat sering mengeluh dibagian perut kemudian saksi sengaja 

meninggalkan handphone dirumah saat ditinggal ke kebun. Disitulah saksi 

merasa curiga terhadap sikap korban sehingga saksi mendesak kepada korban 

agar diceritakan sebenarnya. Kemudian saksi dan korban bersama-sama 

melaporkan kejadihan tersebut. 

 Dalam pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Marabahan 

putusan cendrung memojokkan korban. Pertama, pertimbangan-pertimbangan 

Majelis Hakim yang diberikan hanya berfokus pada sikap korban. Hampir 

keseluruhan pertimbangan yang diberikan hanya berfokus pada keadaan-

keadaan dan sikap-sikap yang dilakukan oleh korban yang bahkan tidak relevan 

bagi pembuktian. Mulai dari pertimbangan tentang kejadian pemerkosaan yang 

terjadi di rumah korban, dan korban sendiri yang membukakan pintu, sampai 

dengan pernyataan majelis hakim yang tidak segan-segan menyebutkan bahwa 

korban sendiri membuka celananya sendiri dan kemudian terlentang. Kedua, 

pertimbangan Majelis Hakim berdalih bahwa unsur kekerasan dan ancamn 

kekerasan tidak terbukti. Hakim juga tidak segan menyatakan bahwa keterangan 

korban tidak dapat dipertangungjawabkan karena pelaku dinilai tidak mungkin 

dapat melakukan hal-hal yang dijelaskan korban. Bahkan Hakim juga secara 
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terus terang menyatakan bahwa korban menghendaki adanya perkosaan tersebut 

dengan memberikan pertimbangan. Hal yang lebih memprihatinkan ditujuhkan 

dengan pertimbangan hakim yang tidak mempercayai keterangan korban 

dengan memberikan pertimbangan bahwa seharusnya korban mengalami 

keguguran akibat pemerkosaan yg dialaminya. Hakim juga secara terang-

terangan menyalahkan korban yang tidak sedari awal melaporkan pemerkosaan 

yang dialamnya. 

 Dari hasil pemahaman penulis, penulis memperoleh jawaban atas 

permasalahan yang ada, yaitu: 

1) Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 

20/Pid.B/2017/PN Mrh: 

a. Terbuktinya unsur memaksa dengan cara ancaman kekerasan, 

b. Terbuktinya unsur wanita diluar perkawinan, 

c. Terbuktinya unsur bersetubuh, 

d. Terbuktinya unsur turut serta melakukan, 

e. Terbuktinya unsur perbuatan berlanjut. 

2) Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 

42/PID/2017/PT BJM: 

a. Tidak terbuktinya unsur kekerasan, 

b. Tidak terbuktinya unsur bersetubuh, 

c. Tidak terbuktinya unsur turut serta melakukan. 

 

 Dari Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, bahwa secara 

keseluruhan pertimbangan majelis hakim memenuhi unsur dari setiap Pasal 

285 KUHP yang berguna untuk menentukan dapat dipertanggungjawabkannya 

dan dapat dipidananya terdakwa tersebut. Kesalahan sebagai ukuran pengenaan 

pidana, pada hakikatnya menempatkan kesalahan sebagai batas-batas 

pengenaan pidana. Dalam hal ini kesalahan pembuat merupakan batas yang 

dapat ditakar pemidanaan yang tepat baginya. Kesalahan dengan demikian 

ditempatkan sebagai takaran (ukuran) yang paling menentukan dalam 

memutuskan bentuk dan lamanya pidana yang tepat bagi seorang pembuat 
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tindak pidana.
13

 Sehingga Majelis Hakim menghukum ketujuh pelaku dengan 

masing-masing 7 tahun penjara. 

 Sedangkan hal yang berbeda kemudian diputuskan pada putusan tingkat 

banding Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, bahwa pertimbangan 

Majelis Hakim tidak memenuhi unsur dari setiap Pasal 285 KUHP yang 

menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan menyakinkan tidak bersalah 

melakukan tindak pidana yang didakwakan kepada para terdakwa. Sehingga 

Majelis Hakim membebaskan ketujuh pelaku dan membatalkan putusan tingkat 

pertama di Pengadilan Negeri Marabahan. 

 Penyebab terjadinya disparitas atau perbedaan putusan tersebut karena 

perbedaan penafsiran unsur ancaman kekerasan atau kekerasan, perbedaan 

penafsiran unsur bersetubuh, dan perbedaan penafsiran unsur turut serta 

melakukan. 

 Paradigma penegakan hukum yang demikian cenderung menghasilkan 

putusan yang kontradiktif dengan kewajiban hakim dalam mengambil putusan 

untuk menggali nilai-nilai yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. 

Kondisi penegakan hukum yang demikian berpotensi menimbulkan 

terabaikannya rasa keadilan bagi pelaku, korban, keluarga korban, bahkan rasa 

keadilan publik. Paradigma dan konsep penegakan hukum apapun yang dianut 

oleh hakim, pada akhirnya hakim juga yang akan menentukan pidana bagi 

pelaku. Dalam hal ini masalah proporsional atau tidaknya atau adil atau tidak 

adilnya putusan itu pasti di luar konteks penilaian hakim. 

 Dalam penegakan hukum, bila terjadi disparitas atau perbedaan putusan 

kerap membawa problematika. Dengan adanya perbedaan putusan ini, 

membawa dampak ketidakpuasan dan kecemburuan sosial bagi terpidana 

bahkan masyarakat pada umumnya. Sehingga memunculkan pandangan 

inkonsistensi yang terjadi dalam sistem peradilan, serta membuat pelaku 

perkosaan atau bahkan masyarakat awam bertanya-tanya apakah perbedaan 

penjatuhan vonis ini telah menjunjung nilai keadilan dan memberikan 

perlindungan terhadap perempuan korban perkosaan, lalu apakah penyelesaian 
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pada kasus tersebut telah mengacu pada pemenuhan hak dan berorientasi pada 

kepentingan perempuan korban perkosaan. 

 Dari putusan yang kontradiktif tersebut, penulis menganalisis 

berdasarkan vonis perkara nomor 42/pid/2017/pt.bjm, Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Banjarmasin membebaskan 7 orang terdakwa yang tidak 

terbukti dalam kasus pemerkosaan. Tetapi dalam isi putusan Hakim Pengadilan 

Tinggi Banjarmasin terdapat kejanggalan yang berbeda dari Putusan Pengadilan 

Negeri Marabahan yaitu dari pemberitahuan dokter dan hasil surat pernyataan 

dokter kejiwaan yang dialami oleh korban yang dimana dari alat kebenaran 

tersebut diabaikan oleh Ketua Sidang Pengadilan Tinggi. 

 Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 

Pidana menjelaskan Pasal 184 Ayat (1) ialah alat bukti kebenaran yang sah 

dalam peradilan: 

a) Keterangan Saksi 

b) Keterangan Ahli 

c) Surat 

d) Petunjuk 

e) Keterangan Terdakwa 

Kemudian 187 huruf C KUHAP:  

a. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan 

keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara 

resmi daripadanya; Pada penjelasan peraturan yang dijelaskan diatas ialah alat 

kebenaran menurut peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Tetapi pada 

kejadian ini Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin mengabaikan alat 

kebenaran sah tanpa dilakukan pertimbangan dan tidak melihat keadaan korban 

yang dialaminya. 

 Dalam hal ini penulis mengkaji dari sisi teori alat bukti yang sah, dimana 

menurut Pasal 187 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dijelaskan 

bahwa dokumen yang dimaksud pada Pasal 184 Ayat (1) huruf c, dibuat atas 

sumpah jabatan atau dilakukan dengan sumpah, dari teori alat bukti yang sah 

bahwa visum et repertum psikiatrikum korban pemerkosaan (sumaryati) sudah 

memenuhi terhadap alat bukti kebenaran dalam peradilan pidana yang dimana 
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surat pernyataan dokter psikiatrikum korban pemerkosaan (sumaryati) dibuat 

oleh seorang dokter kejiwaan yang bernama dr. Hj. Siti Khairiah Sp. KJ dari 

rumah sakit Dr. H Moch Ansari Saleh Banjarmasin dengan persetujuan dari 

pihak penyidik kepolisian yang sesuai dengan Pasal 120 Ayat (1) dan Ayat (2) 

KUHAP, oleh karena itu seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin 

melakukan pertimbangan terhadap alat bukti visum et repertum psikiatrikum 

korban pemerkosaan.  

 Kemudian dalam teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara 

negatif dijelaskan bahwa Hakim memutuskan perkara minimal dua alat bukti 

sah yang dimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara 

Pidana (KUHAP) yaitu Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana seorang, kecuali 

apabila dengan sukarang-kurangnya dua alat bukti yang sah, yang ia 

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan 

bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya. 

 Dari teori pembuktian Undang-undang secara negatif yang dijelaskan 

diatas, bahwa putusan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin bertentangan 

dengan teori ini, yang dimana dalam putusannya membebaskan terdakwa 

dengan melakukan pertimbangan yang salah dari sisi visum et repertum. 

Padahal dalam teori pembuktian berdasarkan Undang-undang secara negatif 

yang dijelaskan diatas bahwa Hakim dalam memutuskan perkara minimal dua 

alat bukti dengan keyakinan yang benar- benar terjadi. Dalam hal ini surat 

pernyataan dokter kandungan yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim 

Pengadilan Tinggi Banjarmasin itu tidak sesuai yang terjadinya peristiwa 

karena seorang dokter yang membuat surat pernyataan dokter kandungan 

tersebut berkata didalam persidangan peradilan pidana Pengadilan Negeri 

Marabahan yang dihadirkan, bahwa “jarak kejadian visum terlalu jauh”, oleh 

karena itu seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin terhadap 

keyaninanya harus bersikap arif dan bijaksana terhadap pemilihan alat bukti 

korban pemerkosaan yang dialami oleh sumaryati, yang dimana dalam hal ini 

seharusnya alat bukti visum et repertum psikiatrikum pada dasarnya harus 

dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin karena alat 

bukti kebenaran surat pernyataan dokter kejiwaan yang dibuat oleh dokter 
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kejiwaan menjelaskan di dalam persidangan Pengadilan Negeri Maraban yang 

dihadirkan, bahwa “hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh ahli mengenai 

periswa-peristiwa yang dialami oleh sumaryati harus dipercaya”. Dari 

pernyataan ini seharusnya Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin melihat dan 

melakukan pertimbangan alat bukti visum et repertum psikiatrikum tanpa harus 

mengesampingkan atau mengabaikan. 

 Putusan perkara tersebut perlu dikaji dan menjadi momentum untuk 

mengoptimalkan penerapan KUHP, KUHAP dan Peraturan Mahkamah Agung 

Nomor 3 tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perempuan yang berhadapan 

dengan hukum. Sebagaimana Pasal 5 jo Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung 

tersebut diatur mengenai hal-hal apa saja yang harus dilakukan oleh hakim dan 

hal-hal yang dilarang bagi hakim dalam mengadili perempuan yang berhadapan 

dengan hukum, termasuk larangan hakim menunjukan sikap atau mengeluarkan 

pernyataan yng merendakan,menyalahkan atau mengintimidasi perempuan yang 

berhadapan dengan hukum, termasuk didalamnya korban kekerasan seksual. 

 Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis mengangkat judul 

penelitian ini adalah “ Pembuktian Dalam Perkara Tindak Pidana 

Perkosaan Yang Diputus Bebas (Studi Kasus Putusan Pengadilam Tinggi 

Nomor 42/PID/2017/PT BJM)” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat ditarik rumusan masalah :  

 Bagaimana pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana 

perkosaan yang diputus bebas? Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 

42/Pid/2017/PT BJM. 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:  

Untuk mengetahui pembuktian dan pertimbangan hakim dalam perkara tindak 

pidana perkosaan yang diputus bebas. Studi kasus Putusan Pengadilan Tinggi 

Nomor 42/Pid/2017/PT BJM. 
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D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:  

a. Manfaat Teoritis  

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam 

pengembangan kajian hukum pidana, khususnya yang berkaitan dengan 

dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku 

tindak pidana perkosaan. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna secara positif bagi aparat 

penegak hukum dalam upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan dan 

dalam pemberian sanksi terhadap pelaku tindak pidana perkosaan. Selain itu 

hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi berbagai pihak-pihak lain 

yang akan melakukan penelitian mengenai analisis putusan di masa-masa 

yang akan datang. 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

penelitian normative karena yang dilakukan dengan menelaah aturan-aturan 

yang dikaitkan dengan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

hukum yang sedang penulis amati.
14

 

2. Sumber Data  dan Jenis Data 

Data yang digunakan dalam penilitian ini yaitu: 

a. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan jenis data yang digunakan untuk menjawab 

permasalahan yang ada dalam penilitian ini melalui studi kepustakaan. 

1) Sumber Bahan Hukum 

Sumber bahan hukum dalam penilitian ini antara lain : 

a. Bahan Hukum Primer 

Dalam penilitian ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer 

sebagai berikut : 

                                                           
14

 Peter Mahmud, Penelitian Hukum, Kencana, 2011, Jakarta, h. 35. 
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a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

b) Kitab Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 

Acara Pidana 

c) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2017 tentang 

Pedoman Mengadili Perempuan 

e) Perkara Nomor 42/Pid/2017/PT BJM 

b.  Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang erat 

hubungannya dengan bahan hukum primer, seperti rancangan 

undang-undang, hasil-hasil penelitian, dan petunjuk pelaksanaan 

maupun teknis yang berkaitan dengan permasalahan yanh dibahas 

dalam penelitian ini. 

F. Sistematika Penulisan 

1. BAB I : PENDAHULUAN. 

Pada bab ini berisikan urain orientasi tentang penelitian yang akan 

dilakukan, meliputi : 

 a. Latar belakang Masalah 

 b. Rumusan Masalah 

 c. Tujuan Penelitian 

 d. Manfaat Penelitian 

 e. Metode Penelitian 

2. BAB II : Bab ini berisikan uraian pembahasan atau analisis terhadap 

permasalahan penelitian. Penulis akan menguraikan hasil dari analisa 

tentang kasus yang dipelajari, yaitu tentang “Pembuktian Dalam Perkara 

Tindak Pidana Perkosaan Yang Diputus Bebas (Studi Kasus Putusan 

Pengadilam Tinggi Nomor 42/PID/2017/PT BJM)”. 

3. BAB III : Bab ini berisikan tentang Kesimpulan dan Saran penulis. 


