
V. PENUTUP

A.   Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pembahasan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik

kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembuktian unsur kekerasan atau ancaman kekerasan pada tindak pidana

perkosaan sesuai surat putusan hakim Pengadilan Negeri Menggala No.

92/Pid.B/2008/PN.Mgl  berdasarkan Pasal 285 KUHP tentang Bab. XIV tentang

Kejahatan Terhadap Kesusilaan yaitu dengan adanya  keterangan saksi dalam hal

ini saksi korban bahwa dalam melakukan perkosaan terdakwa sempat mengancam

dengan mengatakan “awas kamu jangan melawan” dan menggunakan kekerasan

yaitu dengan menampar pipi sebelah kiri saksi korban sebanyak 2 (dua) kali dan

terdakwa membenarkannya, sulitnya pembuktian unsur tersebut karena di dalam

hasil visum tidak ditemukan adanya bekas kekerasan di tubuh saksi korban, hal

ini terjadi karena korban baru melakukan visum setelah 8 (delapan) hari setelah

kejadian perkosaan.
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2. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak

pidana perkosaan pada surat putusan hakim pada Pengadilan Menggala No

.92/Pid.B/2008/PN.Mgl yaitu adanya tuntutan dan dakwaan jaksa, keterangan

saksi, dan alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, selain itu juga

karena adanya keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa, motif

dilakukanya tindak pidana,  sikap dan tindakan terdakwa setelah melakukan

tindak pidana, akibat yang ditimbulkan terhadap korban, dan pengaruh pidana

yang dijatuhkan kepada pelaku.

B. Saran

Saran yang dapat diberikan adalah ;

1. Pihak penyidik dalam menangani kasus pidana perkosaan hendaknya lebih cermat

dalam mencari bukti-bukti atas peristiwa tersebut, terutama bukti-bukti yang

menunjukkan adanya unsur kekerasan atau ancaman kekerasan sehingga pelaku

tindak pidana perkosaaan dapat dipidana sesuai dengan 285 KUHP tentang Bab.

XIV tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan.

2. Hakim tidak boleh mengesampingkan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan

hakim dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa pelaku tindak pidana

perkosaan, hendaknya terdakwa dapat dijatuhi sanksi pidana yang lebih maksimal

dari pidana yang dikenakan kepadanya yang hanya 8 (delapan) tahun penjara. Hal

ini dilakukan untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum bagi masyarakat

yang bertujuan agar  memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa semua
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orang dimata hukum itu sama, sehingga keadilan dalam penerapan hukum di

Indonesia dapat pulih kembali.


