
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana perkosaan adalah salah satu tindak pidana yang menjadi permasalahan

di Negara Indonesia. Tindak pidana perkosaan dapat menimpa semua orang tanpa

terkecuali siapa saja dapat menjadi korban perkosaan, tidak memandang jenis

kelamin baik pria maupun wanita, tidak memandang usia, penampilan fisik,

kelompok sosial, cara berpakaian, dan cara berjalan seseorang.

Di Indonesia sebagian besar tindak pidana perkosaan terjadi pada wanita, ada yang

berpendapat wanita diperkosa karena penampilannya, seperti misalnya berpakaian

minim sehingga dapat memancing seseorang untuk melakukan tindak pidana

perkosaan terhadapnya.

Tindak pidana perkosaan dapat terjadi  pada anak-anak dibawah umur juga pada

orang lanjut usia, begitu pula dengan pelaku perkosaan tidak mengenal batas usia

mulai dari usia remaja sampai usia lanjut dan terkadang  pelaku perkosaan adalah

orang terdekat korban, seperti ayah kandung, tetangga, paman, ataupun saudara

kandung sendiri.
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Di media massa dapat kita ketahui banyak memberitakan mengenai tindak pidana

perkosaan. Data pada tahun 2011, kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia

didominasi oleh angka perkosaan, yakni 400.939 dan angka terbanyak (70.115 kasus)

perkosaan ternyata dilakukan dalam rumah tangga. Pelaku perkosaan dilakukan oleh

suami, orangtua sendiri, bahkan saudara dan keluarga terdekat. Sementara perkosaan

di tempat umum (publik) sebanyak 22.285 kasus, diantaranya yang akhir-akhir ini

banyak dibicarakan dan di media massa tentang perkosaan di angkot. Selain itu,

negara telah melakukan kekerasan yang sama karena telah membiarkan 1.561 kasus

perkosaan yang tidak terselesaikan.1

Tindak pidana perkosaan yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak daripada yang

dilaporkan pada polisi dan yang diberitakakan oleh media massa. Kebanyakan  kasus

baru terbongkar setelah korban mengalami gejala fisik serius, seperti pendarahan di

dubur atau vagina. Padahal masih ada begitu banyak kasus yang tidak menimbulkan

trauma fisik yang berarti, namun berdampak serius pada psikiologis korban.

Ancaman pelaku perkosaan membuat sebagian korban dan keluarga korban enggan

melaporkan tindak pidana perkosaan yang telah menimpanya atau keluarganya

dikarenakan takut, malu, depresi, trauma dan rasa tidak berdaya. Belum lagi perasaan

bahwa masalah mereka justru akan bertambah rumit apabila dilaporkan kepada pihak

yang berwajib. Korban harus menanggung stigma dari masyarakat ketika aib yang

menimpa mereka diketahui oleh banyak orang. Aparat penegak hukum yang kurang

1 http://hukum.kompasiana.com/2012/02/05 /kriminalitas-meningkat-hukum-indonesia-gagal-
melindungi-rakyatnya/, diakses pada 03-06-2012, 07:30
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memahami ini juga memperparah trauma yang terjadi karena mengajukan pertanyaan

yang justru menyudutkan korban. Belum lagi kemungkinan bahwa pelaku sering

dihukum ringan atau dibebaskan dengan alasan kurangnya bukti.

Tindak pidana perkosaan ditentukan dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang

Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu:

"Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena

perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun"

Unsur-usur yang terdapat dalam pasal tersebut adalah:

1.  Korban perkosaan adalah perempuan yang di luar perkawinan

2.  korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan.

Berdasarkan unsur tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa tidak ada persetujuan

dari pihak korban mengenai niat dan tindakan pelaku.

Acaman pidana penjara maksimal dua belas (12) tahun pada kenyataannya masih

belum mampu mencegah terjadinya tindak pidana perkosaan dan membuat pelaku

tindak pidana perkosaan menjadi jera. Hal ini dapat dilihat dari contoh kasus

perkosaan yang ada di dalam masyarakat, sebagai contoh kasus adalah sebagai

berikut :

“Seorang lelaki Joni Putra  (30), warga Kampung Dwi Warga Tunggal Jaya,
Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang, dibekuk oleh petugas
setelah memperkosa seorang perempuan, Mirana Fitrianti Binti Subroto (24) ,
pada saat melakukan perkosaan tersebut tersangka sempat menampar wajah
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dan berkata “awas kamu” terhadap korban agar korban diam dan mau
menuruti keinginannya, perlakuan bejad pria ini terjadi pada tanggal 22 bulan
januari tahun 2008 lalu (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Menggala
No.92/Pid.B/2008/PN.Mgl)”.

Berkaitan dengan kasus di atas terdakwa dituntut dengan pasal-pasal yang dikenakan

yaitu sesuai dengan ketentuan Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang Kejahatan

Terhadap Kesusilaan karena telah melakukan tindak pidana perkosaan dan dipidana

penjara selama 8 (delapan) tahun.

Tindak pidana perkosaan tidak hanya sulit dalam perumusannya saja, tetapi juga sulit

dalam hal pembuktiannya, baik ditingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan

ataupun persidangan di pengadilan. Karena selama proses pembuktian adanya tindak

pidana perkosaan sangat mempengaruhi keadaan psikis korban. Baik pada

penyelidikan maupun penyidikan korban harus menceritakan kronologis kejadian

terjadinya perkosaan. Pada saat itu dalam keadaan yang tertekan, korban seolah-olah

harus kembali mengalami perkosaan yang telah menimpanya dalam sidang

pengadilan.

Semua unsur tindak pidana harus terbukti untuk menjatuhkan hukuman pidana jika

salah satu unsur saja tidak dapat terbukti maka dapat menyebabkan terdakwa

dibebaskan oleh pengadilan. Maka dari itu unsur-unsur yang harus dibuktikan dalam

Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan adalah:
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1.   barang siapa

2. dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh

dengannya di luar pernikahan

Kedua unsur di atas unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai

persetubuhan adalah unsur yang lebih sulit untuk dibuktikan dari pada unsur yang

pertama. Sulitnya pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang

menyertai persetubuhan terjadi karena kurangnya atau lemahnya alat bukti untuk

membuktikan terjadinya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan yang menyertai

persetubuhan biasanya hanya keterangan saksi saja yaitu saksi korban, tidak didukung

oleh alat bukti lainnya. Kurang atau lemahnya alat bukti dalam tindak pidana

perkosaan menyebabkan banyak pelaku perkosaan yang lolos dari jeratan Pasal 285

KUHP Bab. XIV tentang kejahatan terhadap kesusilaan. Ini terjadi karena banyak hal,

misalnya saja karena kurangmya pengetahuan dari korban.

Banyak korban perkosaan yang merasa jijik dan kotor setelah terjadinya perkosaan

mereka membersihkan diri dengan cara mandi. Ketika korban mandi sebenarnya

banyak hal yang dapat dijadikan barang bukti ikut hilang, misalnya sperma pelaku.

Bukti bahwa telah terjadinya kekerasan atau ancaman kekerasan juga dapat hilang

jika korban tidak segera melaporkan perkosaan yang terjadi padanya. Tanda-tanda

bekas terjadinya perkosaan misalnya memar karena ditampar, dipukul atau dicekik

oleh pelaku dapat hilang setelah beberapa hari, sehingga padanya tidak terdapat lagi

bukti bahwa telah terjadi suatu kekerasan. Hal-hal tersebut menyulitkan penyidik
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dalam mengumpulkan alat bukti, yang kemudian akan menyebabkan kesulitan bagi

jaksa dalam membuktikan dipersidangan bahwa telah terjadi suatu tindak pidanan

perkosaan.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian dan menuangkan dalam bentuk skripsi yang berjudul “Analisis

Pembuktian Unsur dengan Kekerasan atau Ancaman Kekerasan pada Tindak Pidana

Perkosaan (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Menggala Nomor

92/Pid.B/2008/PN.Mgl)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka permasalahan penelitian yang

diangkat dalam penelitian ini adalah:

a. Bagaimanakah pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada

tindak pidana perkosaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Menggala No.

92/Pid.B/2008/PN.Mgl?

b. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap pelaku tindak pidana perkosaan sesuai putusan Pengadilan Negeri

Menggala No. 92/Pid.B/2008/PN.Mgl?
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2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada hukum pidana formil, khususnya

mengenai pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindak

pidana perkosaan yang terkandung dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang

Kejahatan Terhadap Kesusilaan. Sedangkan ruang lingkup pembahasan masalah

skripsi ini pada putusan perkara No. 92/Pid.B/2008/PN.Mgl, adapun lokasi penelitian

ini adalah pada Pengadilan Negeri Menggala.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelititan

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, maka tujuan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengetahui pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

pada tindak pidana perkosaan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Menggala

No.92/Pid.B/2008/PN.Mgl.

b. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana

terhadap pelaku tindak pidana perkosaan sesuai putusan Pengadilan Negeri

Menggala No. 92/Pid.B/2008/PN.Mgl.

2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut:

a. Kegunaan Teoritis
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Sebagai informasi dan pengembangan Ilmu Hukum Pidana mengenai pembuktian

unsur dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindak pidana perkosaan.

b. Kegunaan Praktis

Penulisan ini dimaksudkan untuk menambah wawasan berfikir dan memberikan

informasi bagi para pembaca dan memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-

pihak terkait dalam rangka studi yang berhubungan dengan kasus kekerasan atau

ancaman kekerasan pada tindak pidana perkosaan.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari

hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan

indentifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan untuk

penelitian.2

Teori tentang sistem pembuktian menurut R. Soesilo ada 4 yang terdiri dari:

a. Teori berdasarkan keyakinan hakim belaka (conviction in time)

b. Teori berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis (conviction rasionnee)

c. Teori pembuktian menurut undang-undang secara positif (positief wettelijke

bewisjtheorie)

2 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Universitas Jakarta: Jakarta, 1981) hal.125
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d. Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif (negatvief wettelijke

bewisjtheorie) 3

Membahas permasalahan dalam skripsi ini penulis mengadakan pendekatan-

pendekatan dengan menggunakan teori sistem pembuktian menurut undang-undang

secara negatifSistem pembuktian negatief wettelijk terletak antara dua sistem yang

berhadap-hadapan, yaitu antara sistem pembuktian positif wettelijk dan sistem

pembuktian conviction intime. Artinya hakim hanya boleh menyatakan terdakwa

bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan apabila ia yakin dan

keyakinannya tersebut didasarkan kepada alat-alat bukti yang sah menurut undang-

undang.

Dalam sistem negatif wetteljik ada dua hal yang merupakan syarat untuk

membuktikan kesalahan terdakwa, yakni: pertama, Wettelijk yaitu adanya alat-alat

bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang-undang dan kedua, Negatif, yaitu adanya

keyakinan (nurani) dari hakim, sehingga berdasarkan bukti-bukti tersebut hakim

meyakini kesalahan terdakwa. Antara alat-alat bukti dengan keyakinan diharuskan

adanya hubungan causal (sebab akibat). Oleh karena itu, walaupun kesalahan

terdakwa telah terbukti menurut cara dan dengan alat-alat bukti sah menurut undang-

undang, akan tetapi bila hakim tidak yakin akan kesalahan terdakwa, maka ia dapat

saja membebaskan terdakwa. Sebaliknya meskipun hakim yakin akan kesalahan

terdakwa, tetapi keyakinannya tidak didasarkan atas alat-alat bukti sah menurut

3 R. Soesilo, Teknik Berita Acara Ilmu Pembuktian dan Laporan (Politea: Bogor, 1985) hal. 6-8
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undang-undang, maka hakim harus menyatakan kesalahan terdakwa tidak terbukti.

Sistem inilah yang dipakai dalam sistem pembuktian peradilan pidana di Indonesia. 4

Teori pembuktian secara negatif dianut dalam KUHAP, hal ini tedapat dalam Pasal

183 KUHAP:

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila sekurang-

kurangnya dengan dua alat bukti yang syah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu

tindak pidana benar-benar telah terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah

melakukannya”

Alat bukti yang dimaksud adalah alat bukti yang sebagai mana diatur dalam Pasal

184 KUHP yaitu:

a. Keterangan Saksi;

Keterangan saksi adalah suatu bukti yang berupa keterangan dari saksi yang

menyatakan suatu peristiwa yang ia lihat, dengar, dan ia alami sendiri.

b. Keterangan Ahli;

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki

keahlian khusus tentang hak yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara

pidana guna kepentingan pemeriksaan.

4 Adnan Paslyadja, Hukum Pembuktian (Jakarta: Pusat Diktat Kejaksaan Republik Indonesia, 1997)
Hal. 16-22
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c. Surat;

Surat menurut  Pasal 187 KUHAP adalah berita acara, surat yang dibuat menurut

ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan dari seorang ahli, dan

Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat

pembuktian yang lain.

d. Petunjuk;

Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya,

baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri,

menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

e Keterangan Terdakwa.

Keterangan terdakwa ialah apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang

perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri.

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk

menentukan substansi atau hakekat adanya fakta-fakta yang diperoleh melalui ukuran

yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak

terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubungannya dengan perkara pidana.5

Hakim  memegang peranan penting  dalam  hal penjatuhann  pidana meskipun hakim

dalam pemeriksaan dipersidangan berpedoman pada hasil pemeriksaan yang

dialakukan oleh polisi dan dakwaan yang dibuat oleh jaksa, dalam Undang-undang

5 Bambang Poernomo, . Pokok-Pokok Tata Acara Peradilan Pidana Indonesia dalam Undang-
Undang RI No.8 tahun 1981 (Bandung: Liberty, 1986) hal. 57
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Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim mempunyai kebebesan

untuk menjatuhkan putusannya. Hakim mempunyai kebebasan untuk menentukan

jenis pidana, tinggi rendahnya pidana dan hakim bergerak pada batas minimum dan

maksimum dari pidana yang diatur dalam undang-undang untuk tiap-tiap tindak

pidana.6 Berarti dalam menjatuhkan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari

hakim.

Hakim pada dasarnya memiliki tugas dalam mengidentifikasi suatu perbuatan apakah

merupakan tindak pidana atau bukan, mengidentifiasikan aturan hukum yang

digunakan dan memberi hukuman yang pantas apabila telah terbukti bersalah.

Adapun pertimbangan hakim tersebut sesuai dengan Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami

nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Selain itu terdapat pula dalam Pasal 8 ayat (2) yang berbunyi:

“Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib

mempertimbangkan pula sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa”.

Tindak pidana perkosaan ditentukan dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang

Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Pasal 81 Ayat (1) UU RI No.23 Tahun 2002

tentang Perlindungan Anak. Namun demikian ada pasal-pasal lain yang dapat

digunakan untuk menjerat pelaku perkosaan, yaitu Pasal 286, 287, dan Pasal 332 ayat

(1), (2) KUHP dan Pasal 82 UU RI No 23 Tahun 2002. Pasal 285 KUHP dan Pasal

6 Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana (Bandung: Alumni, 1986) hal. 78



13

81 Ayat (1) UU RI No 23 Tahun 2002 sifatnya adalah sebagai Pasal pokok untuk

kasus perkosaan.

Unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 285 KUHP Bab. XIV tentang Kejahatan

Terhadap Kesusilaan adalah:

a. Barang siapa

Memang tidak ada pengertian yang jelas mengenai subjek hukum ini di dalam

KUHP, namun jika  disimak Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat

disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang atau

manusia.

b.  Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan  memaksa seorang wanita bersetubuh

dengannya di luar pernikahan.

Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa

perbuatan mendekap, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai, dan lain

sebagainya perbuatan fisik yang secara objektif dan fisik menyebabkan orang yang

terkena tidak berdaya.

Unsur ancaman kekerasan terpenuhi jika adanya serangan psikis dengan perkataan

yang mengancam, misalnya “awas kamu kalu berteriak akan saya bunuh” sehingga

menyebabkan korban menjadi ketakutan dan tidak mampu melakukan pembelaan

atau perlawanan.
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2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan antara konsep-konsep

khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang

ingin diteliti atau diketahui. Sumber konsep adalah undang-undang, buku/karya tulis,

laporan penelitian, ensiklopedia, kamus dan fakta/peristiwa. Konsep ini akan

menjelaskan pengertian pokok dari judul penelitian,  sehingga mempunyai batasan

yang tepat dalam penafsiran beberapa istilah, hal ini dimaksudkan untuk menghindari

kesalah pahaman dalam melakukan penelitian.7

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Analisis adalah cara menganalisa atau mengkaji secara rinci suatu permasalahan.

Analis dapat juga diartikan sebagai suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa

(karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang

sebenarnya (sebab, musabab, duduk perkaranya dan sebagainya).8

b. Pembuktian sebagaimana dikutip oleh Yahya Harahap ditinjau dari segi hukum

acara pidana adalah ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha

mencari dan mempertahankan kebenaran.9

7 Soerjono soekanto, op, cit. , hal. 124
8 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa

Indonesia(Jakarta: Balai Pustaka, 2007) hal. 32
9 Yahya Hrahap, Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP(Jakarta: Sinar Grafika, 2000),

hal. 54
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c. Kekerasan menurut Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun 2007

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  Bab.I ketentuan

umum Pasal 1 ayat (11) adalah kekuatan setiap perbuatan secara melawan hukum

dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik atau perbuatan fisik yang

menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya

kemerdekaan

d. Ancaman kekerasan menurut Undang-undang Republik Indonesia No.21 Tahun

2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang  Bab.I ketentuan

umum Pasal 1 ayat (12) adalah setiap perbuatan yang melawan hukum berupa

ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakan tubuh baik dengan atau tanpa

menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan

hakiki seseorang.

e. Tindak pidana Perkosaan sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHP adalah

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang

wanita bersetubuh dengan dia diluar pernikahan, diancam karena melakukan

perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun.

E. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan dalam memahami penulisan skripsi ini secara keseluruhan, maka

sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN
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Bab ini memuat latar belakang penulisan, dari uraian-uraian yang dibuat dalam

latar belakang dapat ditentukan menjadi pokok-pokok permasalahan dengan

dibatasi pada ruang lingkup tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan

konseptual serta ditutup dengan sistematika penelitian.

II.  TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang pengertian pembuktian dan hukum pembuktian,  pengertian

kekerasan dan ancaman kekerasan, pengertian dan jenis perkosaan, dasar hukum

tindak pidana perkosaan, serta dasar-dasar pertimbangan hakim dalam

menjatuhkan pidana.

III.  METODE PENELITIAN

Bab ini memuat metode penelitian yang memuat pendekatan masalah,   langkah-

langkah yang digunakan dalam penelitian, sumber dan jenis data, penentuan

populasi dan sampel, prosedur pengolahan data serta analisa data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi mengenai hasil penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan

yang diangkat mengenai pembuktian unsur dengan kekerasan atau ancaman

kekerasan pada tindakan pidana perkosaan dan dasar pertimbangan hakim

dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana perkosaan.

V. PENUTUP
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Merupakan bab penutup dari penulisan skripsi, berupa kesimpulan menyeluruh

dari hasil penelitian dan saran yang dapat diberikan sehubungan dengan masalah

yang dibahas.


