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BAB III 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

A. KESIMPULAN 

 Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam bab-bab sebelumnya, penulis 

menarik kesimpulan bahwa proses pembuktian dalam tindak pidana perkosaan dalam 

putusan Nomor 42/PID/2017/PT.BJM didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan 

dalam persidangan, telah memenuhi unsur Pasal 184 Ayat (1) KUHAP dan 

signifikan terhadap pembuktian dakwaan oleh penuntut umum, yang sehingga 

terdakwa diputus bebas oleh majelis hakim pemeriksa perkara pada Pengadilan 

Tinggi Banjarmasin. 

   Pertimbangan Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutus bebas yaitu dari 

fakta-fakta yang terungkap di persidangan yakni keterangan saksi korban di 

persidangan yang tidak didukung atau dilengkapi bukti bukti lain sesuai Pasal 183 

KUHAP Jo. Pasal 185 ayat (2) dan ayat (3) KUHAP . Sehingga hakim 

menyimpulkan terdakwa tidak terbukti bersalah dan hakim Pengadilan Tinggi 

Banjarmasin membatalkan putusan sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Marabahan 

No.20/Pid.B/2017PN Mrh. 

   Sedangkan melihat putusan terdahulu dan fakta yang tejadi di dalam 

persidangan tidak dipertimbangkannya alat bukti surat pernyataan dokter kejiwaan 

dari korban Sumaryati yang dapat dijadikan korban sebagai alasan pemberat untuk 

terdakwa karena perbuatan perkosaan tersebut sangat mempengaruhi jiwa korban 

telah dikesampingkan oleh Majelis Hakim. Penyebab terjadinya disparitas atau 

perbedaan putusan pada putusan sebelumnya di Pengadilan Negeri Marabahan dan 

putusan banding di Pengadilan Tinggi Banjarmasin tersebut karena perbedaan 

penafsiran unsur ancaman kekerasan atau kekerasan, perbedaan penafsiran unsur 

bersetubuh, dan perbedaan penafsiran unsur turut serta melakukan. 
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B. SARAN 

1. Hakim harus lebih teliti dalam menilai setiap alat bukti surat yang dibuat oleh 

ahli. Apabila alat bukti surat yang dibuat oleh ahli bersesuaian dengan kenyataan 

yang lain di persidangan, maka alat bukti  surat yang dibuat oleh ahli diambil 

sebagai pendapat hakim sendiri. Jika alat bukti surat yang dibuat oleh ahli tersebut 

bertentangan, bisa saja dikesampingkan oleh hakim. Namun alat bukti surat yang 

dikesampingkan harus berdasarkan alasan yang jelas, tidak bisa 

mengenyampingkan suatu alat bukti begitu saja tanpa ada alasan. Untuk itu, 

hakim juga harus memiliki dasar yang kuat dalam menilai alat bukti. 

2. Fungsi hakim yang mana lewat putusannya harus memunculkan nilai keadilan, 

kepastian, kemanfaatan, maka kedepannya harus memenuhi setiap unsur 

pertimbangan yuridis dan non yuridis. 

 


