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     BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Dalam pergaulan hidup manusia, baik individu maupun kelompok sering 

terjadi penyimpangan-penyimpangan terhadap norma-norma pergaulan hidup, 

terutama norma hukum yang disebut sebagai kejahatan atau pelanggaran. 

Termasuk di dalamnya tindak pidana perkosaan. Adanya suatu sanksi pidana bisa 

dapat mengurangi tingkat kejahatan atau tindak pidana perkosaan. Dengan ini 

Lembaga peradilan sebagai lembaga penegakan hukum dalam system peradilan 

pidana “Criminal justice system” merupakan suatu tumpuan harapan dari para 

pencari keadilan yang selalu menghendaki peradilan yang sederhana, cepat dan 

biaya ringan. Keadilan yang hakiki merupakan suatu syarat yang utama untuk 

mempertahankan kelangsungan hidup suatu masyarakat, dalam hal hakim 

mempunyai suatu peranan penting dalam penegakan hukum pidana untuk 

tercapainya suatu keadilan yang diharapkan dan dicita-citakan. Menurut Sudikno 

Mertokusumo ; eksistensi hakim sebagai alat penegak hukum di Indonesia dewasa 

ini mempunyai suatu persepsi yang negatif dari masyarakat, hal tersebut 

dikarenakan banyak sekali putusan hakim yang tidak sesuai dengan harapan 

masyarakat.
1
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Maka salah satu usaha untuk mencapai kepastian hukum dengan penegakkan 

hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, dimana hakim 

merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat menjadi tolak 

ukur tercapainya suatu kepastian hukum, Dengan demikian Hakim dalam 

memberikan putusannya, hakim harus memberikan keputusan itu dengan rasa 

tanggung jawab sepenuhnya sebagai seorang hakim yang jujur, tidak berpihak, 

ingat pada sumpah jabatan, ingat pula akan kedudukannya yang bebas dari 

kekuasaan pelaksanaan, cermat dan teliti sebagai seorang hakim yang baik. Dalam 

Undang-Undang No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana atau yang biasa 

disebut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 angka 8 

KUHAP, Hakim adalah pejabat perdilan Negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili. Dan mengadili sendiri diartikan dalam pasal 1 

angka 9 kitab undang-undang hukum acara pidana (KUHAP), diartikan sebagai 

serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus  perkara 

berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal 

dan menurut tata cara yang diatur dalam undang-undang.
2
 Secara susbtansial 

putusan hakim dalam perkara pidana amarnya hanya mempunyai tiga sifat. 

Pertama, pemidanaan atau verordeling apabila hakim atau pengadilan berpendapat 

bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum terbukti bersalah 

melakukan tindakan pidana yang didakwakan (Pasal 193 ayat (1) KUHAP). 
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Kedua, putusan bebas (vrijsraak/acquittal) jika hakim berpendapat bahwa dari 

hasil pemeriksaan di sidang terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan 

menurut hukum atas perbuatan yang didakwakan (Pasal 191 ayat (1) KUHAP). 

Ketiga, putusan pelepasan dari segala tuntutan hukum atau onslag van alle 

rechtsvervolging jika hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak 

pidana (Pasal 191 ayat (2) KUHAP).
3
 

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah 

beralasan sehingga dapat dipertanggungjawabkan, bukan saja terhadap yang 

berkepentingan langsung, yaitu penuntut-penuntut umum dan si terdakwa, tetapi 

juga juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakin harus 

menunjukkan bahwa ia tidak telah mengambil keputusan dengan sewenang-

wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari 

kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihgara sebaik-baiknya, 

sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak 

akan sia-sia belaka, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim 

wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasrkan hukum sebagai 

seorang yang bijaksana dan bertanggungjawab penuh kepada Tuhan Yang Maha 

                                                 
3
 Lilik Mulyadi, 2002, Hukum Acara Pidana Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat 

Dakwaan,Eksepsi Dan Putusan Peradilan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 123 



 

 

 

4 

Esa, diri sendiri, masyarakat bangsa dan Negara dan untuk mencapai kerpastian 

hukum.
4
 

Kekuasaan Kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar Republik 

Indonesia 1945, Pasal 24 dan pasal 25 di dalam Undang- Undang Nomor 4 Tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Undang- Undang Dasar Republik Indonesia  

1945 menjamin adanya suatu Kekuasaan Kehakiman yang bebas , Hal itu tegas 

dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat (1) dan 

penjelasan pada Pasal 1 UU No. 4 Tahun 2004, yaitu : “ Kekuasaan Kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan ini mengandung pengertian 

bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan pihak kekuasaan 

ekstra yudisial, kecuali hal- hal sebagaimana disebut dalam Undang- Undang 

Dasar 1945.
5
 

Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) menegaskan bahwa : “  Kekuasaan 

kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang 

berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan 

agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, 

dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. 
6
 

Salah satu ciri dari Negara hukum adalah terdapat suatu kemerdekaan hakim 

yang bebas dan tidak dipengaruhi oleh kekuasaan eksekutif maupun legislatif. 
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Kebebasan hakim tidak selalu harus diartikan bahwa hakim dapat melakukan 

tindakan sewena-wena terhadap suatu perkara yang periksanya, akan tetapi hakim 

tetap terikat pada hukum. Undang-undang Dasar 1945 melarang campur tanagan 

pihak lain terhadap huku, bahkan pihak atasan langsung dari hakim yang 

bersangkutan tidak mempunyai kewenangan untuk mempengaruhi ataupun 

mendiktekan kepada hakim bawahan.
7
 

Kebebasan hakim diartikan sebagai kemandirian atau kemerdakaan, dalam arti 

adanya kebebasan penuh dan tidak adanya intervensi dalam kekuasaan kehakiman, 

hal ini mencakup tiga hal, yaitu (1) bebas dari campur tangan kekuasaan apapun; 

(2) bersih dan berintegritas; dan (3) professional. Pada hakikatnya kebebasan ini 

merupakan sifat pembawaan dari pada setiap peradilan. Abstar Kartabrata 

mengemukakan : “ setiap orang, dalam persamaan yang penuh, berhak atas 

peradilan yang adil dan terbuka oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak, 

dalam menetapkan hak dan kewajiban-kewajibannya, serta dalam setiap tuntutan 

pidana yang dijatuhkan kepadanya.”
8
 

Hal ini menjadi ciri suatu negara hukum. Berhubungan dengan kebebasan 

hakim, perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (impartial judge) 

Pasal 5 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004. Istilah tidak memihak di sini haruslah 

diartikan tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusannya hakim harus 
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memihak pada yang benar.
9
 Dalam hal ini hakim tidak memihak diartikan tidak 

berat sebelah dalam pertimbangan dan penilaiannya. Lebih tepatnya perumusan 

UU No. 4 Tahun 2004 Pasal 5 ayat (1) : “Pengadilan mengadili menurut hukum 

dengan tidak membeda- bedakan orang.” 

Seorang hakim diwajibkan untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan 

tidak memihak. Hakim dalam memberikan suatu keadilan harus menelaah terlebih 

dahulu tentang kebenaran peristiwa yang diajukan kepadanya kemudian memberi 

penilaian terhadap peristiwa tersebut dan menghubungkannya dengan hukum yang 

berlaku. Setelah itu hakim baru dapat menjatuhkan putusan terhadap peristiwa 

tersebut. 

Dalam kehidupan masyarakat yang semakin komplek saat ini dituntut adanya 

penegakkan hukum dan keadilan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat. 

Untuk figur seorang hakim sangat menentukan melalui putusan- putusannya 

karena pada hakekatnya hakimlah yang menjalankan kekuasaan hukum peradilan 

demi terselenggaranya fungsi peradilan itu.
10

 Seorang hakim dianggap tahu akan 

hukumnya sehingga ia tidak boleh menolak memeriksa dan mengadili suatu 

peristiwa yang diajukan kepadanya. Hal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU No. 

35 Tahun 1999 jo. UU No 4 Tahun 2004 yaitu : “Pengadilan tidak boleh menolak 

untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan 
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mengadilinya.”
11

 Dalam menemukan hukumnya seorang hakim diperbolehkan 

untuk bercermin pada yurisprudensi dan pendapat para ahli hukum terkenal 

(doktrin). Menurut pendapat Wirjono Projodikoro dalam menemukan hukum tidak 

berarti bahwa seorang hakim menciptakan hukum, menurut beliau hakim hanya 

merumuskan hukum.
12

 Hakim dalam memberikan putusan tidak hanya 

berdasarkan pada undang- undang yang berlaku saja tetapi juga harus berdasarkan 

nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, hal ini dijelaskan dalam Pasal 28 

ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 yaitu : “Hakim wajib menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai- nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.”
13

 Oleh karena itu 

dalam memberikan putusan hakim harus berdasar penafsiran hukum yang sesuai 

dengan rasa keadilan yang tumbuh, hidup, dan berkembang dalam masyarakat, 

juga faktor lain yang mempengaruhi seperti faktor budaya, sosial, ekonomi, politik 

dan lain- lain. Dengan demikian seorang hakim dalam memberikan putusan 

terhadap kasus yang sama dapat berbeda karena antara hakim yang satu dengan 

yang lainnya mempunyai cara pandang serta dasar pertimbangan yang berbeda 

pula. 

Tindak pidana merupakan suatu perbuatan melanggar atau bertentangan 

dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. Salah satu bentuk tindak pidana tersebut adalah tindak 
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pidana perkosaan. Idealnya penjatuhan pidana penjara dalam perkara perkosaan 

adalah 2/3 dari ancaman maksimum pidana yang diancamkan, yaitu minimal 8 

(delapan) tahun atau lebih. Hal ini disebabkan tidak adanya ketentuan minimum 

khusus dalam pasal-pasal KUHP, maka hakim dalam menjatuhkan pidana 

berpegang pada Pasal 12 ayat (2) KUHP yang mengatur tentang batas minimum 

umum pidana (straf minimal) yakni satu hari dan maksimum umum pidana (straf 

maksimal) yakni 15 tahun.
14

 Dalam batas minimum dan maksimum tersebut hakim 

bebas bergerak untuk menentukan pidana yang dianggap paling tepat. Hal ini 

menyebabkan terjadinya perbedaan pidana yang dijatuhkan terhadap perkara yang 

sama atau perkara yang dapat dibandingkan. 

Menurut KUHP, tindak pidana perkosaan adalah pelanggaran terhadap Pasal 

285 KUHP yang menyatakan: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, 

diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua 

belas tahun”. Meskipun sudah ada ancaman hukuman dari KUHP tersebut, tindak 

pidana perkosaan merupakan tindak pidana yang memiliki frekuensi tinggi di 

berbagai wilayah.  

Salah satu kasus perkosaan yang menarik perhatian masyarakat Kediri, adalah 

kasus yang terjadi dengan terdakwa Muchamad Mukhlis bin Abdul Rahman 

berturut-turut pada hari Rabu tanggal 2 Mei 2006 pukul 23.30 WIB, hari Senin 

tanggal 8 Mei 2006 pukul 07.30 WIB, hari Jum’at tanggal 12 Mei 2006 pukul 
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06.00 WIB atau setidak-tidaknya di beberapa waktu lain yang masih termasuk 

dalam bulan Mei tahun 2006 kesemuanya terjadi di dalam kamar terdakwa, Jl. 

Sriwijaya No.58 A Kelurahan Jagalan, Kota Kediri. Muchamad Mukhlis 

melakukan tindak perkosaan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut dengan 

kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa seorang wanita bersethubuh dengan 

dia di luar pernikahan. Perkara ini telah diajukan ke Pengadilan Negeri Kediri, 

berlanjut dengan banding Pengadilan Negeri Jawa Timur dan Keputusan 

Mahkamah Agung.  

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam 

mengenai dasar pertimbangan hakim berkaitan dengan kasus perkosaan serta 

bagaimana penetapan hukum formil dan materiil pada putusan tersebut dalam 

bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul: ANALISIS YURIDIS 

NORMATIF PERBANDINGAN PEMENUHAN ASPEK HUKUM MATERIIL 

DAN FORMIL ATAS PUTUSAN HAKIM  No. 235/PID B/2006/PN.KDRI DAN 

No. 379/PID/2006/PT.SBY DALAM PERKARA DENGAN TERDAKWA 

PERKOSAAN 
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B. Rumusan Masalah 

Peneliti ingin meneliti secara mendalam tentang ; 

1. Bagaimanakah perbandingan pemenuhan aspek hukum formil antara Putusan 

Hakim Putusan NO. 235/Pid.B/2006/PN.Kdr dan Putusan NO. 

379/PID/2006/PT.SBY ditinjau dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP? 

2. Bagaimanakah perbandingan pemenuhan aspek hukum materiil antara Putusan  

NO. 235/Pid.B/2006/PN.Kdr dan Putusan NO. 379/PID/2006/PT.SBY ditinjau 

dari Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas : 

1. Untuk mengetahui dan menanalisis perbandingan pemenuhan aspek hukum 

formil antara Putusan Hakim NO. 235/Pid.B/2006/PN.Kdr dan NO. 

379/PID/2006/PT.SBY ditinjau dari Pasal 197 ayat (1) KUHAP. 

2. Untuk mengetahui dan menganalisis perbandingan pemenuhan aspek hukum 

materiil antara Putusan NO. 23/Pid.B/2006/PN.Kdr dan Putusan NO. 

379/PID/2006/PT.SBY ditinjau dari Pasal 285 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.  
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D. Kegunaan Penelitian  

Hasil penelitian ini diharapkan ada kegunaannya. Adapun kegunaan dari penelitian 

ini adalah:  

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  

Untuk memberi tambahan pemikiran bagi perkembangan Ilmu Hukum yang 

diharapkan dapat bermanfaat bagi mereka yang mendalami pengetahuan hukum 

pidana dan proses peradilan, khususnya di pengadilan Negeri Kediri dan 

Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi Jawa Timur di Surabaya. 

2. Bagi Masyarakat pada umumnya. 

Untuk menginformasikan atau memberitahukan kepada masyarakat luas akan 

keberadaan pengadilan Negeri sebagai tempat untuk mencapai kepastian hukum 

dengan penegakkan hukum secara tegas adalah melalui Kekuasaan Kehakiman, 

dimana hakim merupakan aparat penegak hukum yang melalui putusannya dapat 

menjadi tolak tercapainya suatu kepastian hukum. 

3. Bagi kalangan praktisi hukum. 

Dapat memberikan sumbanagan pemikiran dalam praktik hukum serta 

mengetahui peraturan dalam proses hukum pada kasus yang diteliti, yaitu 

mengenai putusan hakim dalam menjatuhkan pidana. 

4.  Bagi Peneliti Sendiri 

Agar dapat menambah wawasan, pengetahuan serta memperdalam kemampuan  

bidang hukum sesuai dengan bidang yang telah ditempuh hingga saat ini. Dan 

juga sebagai syarat untuk meraih gelar sarjana dibidang ilmu Hukum (SH). 
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E. Metode Penelitian 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :  

1. Pendekatan yang digunakan  

Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis 

normatif.
15

 Yuridis Normatif adalah hukum dikonsepkan sebagai apa yang tertulis 

didalam peraturan perundang-undangan atau hukum dikonsepkan sebagai kaedah 

atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas. 

2. Jenis bahan hukum  

 a). Bahan Hukum Primer: 

yang dimaksud dengan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh 

dari hukum positif atau bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, 

bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-Undang No.4 tahun 

2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang  No. 8/1981 tentang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP), Kitab Undang-undang Hukum pidana 

(KUHP) serta putusan Hakim Pengadilan No. 235/Pid.B/2006/PN.Kdr dan 

No. 379/PID/2006/PT.SBY beserta Surat Tuntutan Reg. Perkara No.PDM-

672/KDIRI/2006, Surat Dakwaan No.PDM-672/KDIRI/2006, Pleidoi 

No.235/Pid.B/2006/PN.KDR, Replik dalam perkara atas nama terdakwa 

Moch. Muklis Bin ABD. RAHMAN, Duplik dalam perkara atas nama 

terdakwa Moch. Muklis Bin ABD. RAHMAN 
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b). Bahan Hukum Sekunder: 

Adalah bahan hukum yang erat hubungannya dengan bahan hukum Primer 

dengan dapat membaantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer, 

dalam hal ini bahan yang digunakan penulis adalah buku-buku, internet, dan 

bahan-bahan lain yang berhubungan dengan topik bahasan. 

c). Bahan Hukum Tersier: 

adalah bahan hukum yang diperoleh dari pustaka, Ensiklopedi, jurnal, Kamus, 

Penelitian Terdahulu, dan lain-lain. 

3. Tehnik Pengumpulan Bahan Hukum 

a). Kepustakaan 

Studi Kepustakaan (library research),
16

 yakni pengkajian informasi tertulis 

mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara 

luas, serta dibutuhakan dalam penelitian. Kepustakaan yang dimaksud adalah 

berupa buku-buku ilmu Hukum, Media cetak dan Media Elektronik, yang 

berkaitan dalam menentukan jawabam atas permasalahan dalam penelitian ini. 

b). Dokumentasi 

Pengumpulan data dengan menggunakan dokumen–dokumen yang 

berhubungan dengan objek yang diteliti antara lain; putusan Hakim 

Pengadilan No. 235/Pid.B/2006/PN.Kdr dan No. 379/PID/2006/PT.SBY 

beserta Surat Tuntutan Reg. Perkara No.PDM-672/KDIRI/2006, Surat 

Dakwaan No.PDM-672/KDIRI/2006, Pleidoi No.235/Pid.B/2006/PN.KDR, 

                                                 
16

  Ibid 



 

 

 

14 

Replik dalam perkara atas nama terdakwa Moch. Muklis Bin ABD. 

RAHMAN, Duplik dalam perkara atas nama terdakwa Moch. Muklis Bin 

ABD. RAHMAN, guna melengkapi data–data yang diperlukan dalam 

penelitian ini. 

4. Tehnik Analisa Bahan Hukum 

Dalam analisis data ini, penulis menggunakan analisa isi (content analisis),
17

 

yakni dengan maksud menganalisa secara mendalam tentang isi pertimbangan-

pertimbangan putusan Hakim pada putusan Pengadilan No. 

235/Pid.B/2006/PN.Kdr dan No. 379/PID/2006/PT.SBY yaitu menggenai : Aspek 

Kepastian Hukum, Pada aspek ini yang akan penulis teliti adalah pelaksanaan 

penegakan hukum oleh Hakim, apakah telah memenuhi unsur formil dan unsur 

materiil dalam penjatuhan putusan terhadap Terdakwa Muchamad Mukhlis, Yang 

dimaksud unsur formil disini adalah proses beracara pada saat persidangan, 

apakah sesuai dengan Hukum  Pasal 143 ayat (2),(3), 183, 185, 197, 199 Acara 

Pidana (KUHAP), sedangkan secara materiilnya penulis ingin mengetahui secara 

mendalam mengenai latar belakang pertimbangan Hakim sehingga diketahui 

bahwa putusannya telah mendasarkan pada aturan hukum yang jelas untuk 

dipergunakan dalam menjatuhkan putusan. Penulis dalam hal ini juga melakukan 

interpretasi sistematis, dimana interpretasi sistematis ini adalah penafsiran dengan 

menilik susunan yang berhubungan dengan peraturan perundangan yang 

                                                 
17

  Ibid. 



 

 

 

15 

bersangkutan,
18

 terhadap keputusan hakim menyangkut pemenuhan aspek, 

kepastian hukum, juga interpretasi mengenai bagai mana pertimbangan hakim 

dalam mengambil keputusan terhadap kasus tindak pidana tersebut.  

 

F. Sistematika Penelitian 

Dalam penulisan hasil dari penelitian hukum ini, penulis menyajikan dalam 

empat bab, dengan harapan mempunyai sistematika yang dapat membantu dan 

memudahkan untuk mengetahui serta memahaminya, karena karya ini penulis 

harapkan bukan penyusunan draft belaka, namun supaya terkesan sebagai suatu 

susunan pikiran atau ide atas data yang diperoleh melalui penelitian lapangan yang 

teratur, logis dan konsisten sehingga mampu mempunyai nilai lebih atas kesatuan ide 

tersebut. Adapun sistematika penulisan yang dimaksud adalah : 

1. BAB I PENDAHULUAN 

Dalam bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian hukum, metode penelitian hukum, serta sistematika penulisan. 

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam Bab ini penulis menjelaskan tentang kerangka kerja dasar yaitu 

mengenai pengertian-pengertian pokok, pendapat para ahli, serta kajian pustaka 

ataupun kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, yang menjadi 

kerangka ilmiah berkenaan dengan analisa yuridis sosiologis tentang dasar 

                                                 
18

 Kansil, 1989, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 

hal.68 



 

 

 

16 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

perkosaan 

3. BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 Dalam Bab ini penulis akan menjelaskan dan memaparkan data hasil 

penelitian sekaligus pembahasan yang menjadi fokus kajian atau hasil analisis penulis 

yang berusaha untuk disajikan secara analisis obyektif berdasarkan data hasil 

penelitian tersebut yang didukung oleh sumber rujukan teoritis dan praktisnya yang 

telah penulis paparkan dalam bab sebelumnya. Pembahasan penulis meliputi 

pemenuhan ketentuan hukum formal dan materiil dalam Putusan Hakim No. 

379/PID/2006/PT.SBY. 

 

4. BAB IV PENUTUP 

 Dalam Bab ini terdiri dari kesimpulan yang dapat ditarik dari penulisan hasil 

penelitian ini, serta sebuah saran yang penulis sumbangkan berkaitan dengan 

kesimpulan yang telah ditarik dari permasalahan dan telah dijabarkan dalam 

pembahasan dengan harapan mampu menjadi rekomendasi terhadap pihak-pihak 

yang terkait pada khususnya, dan masyarakat pada umunya. 


