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ABSTRAK 

 

 

ADITYA WICAKSANA. E1104001. PERANAN ALAT BUKTI 

KETERANGAN SAKSI DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA 

PIDANA PERKOSAAN OLEH  PENUNTUT UMUM DI PENGADILAN 

NEGERI WONOGIRI. FAKULTAS HUKUM. UNIVERSITAS NEGERI 

SEBELAS MARET SURAKARTA.2010. 

 Penelitian Hukum ini mengkaji dan menjawab permasalahan mengenai 

peranan alat bukti keterangan saksi daalam upaya pembuktian perkara pidana 

perkosaan oleh Jaksa Penuntut Umum di Pengadilan Negeri Wonogiri serta 

menjawab persoalan mengenai hambatan-hambatan yang dialami Jaksa Penuntut 

dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi dalam perkara pidana perkosaan 

 Penelitian yang dilakukan di Pengadilan Negeri Wonogiri ini termasuk 

penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Data penelitian ini menggunakan data 

primer dan data sekunder., dimana Penulis mengumpulkan data-data yang 

diperoleh secara langsung di Pengadilan Negeri Wonogiri  melalui studi dokumen 

dan Jaksa Penuntut Umum melalu wawancara. Analisa data  yang digunakan 

dalam penelitian ini  adalah deskriptif kualitatif. Mengingat data yang diperoleh 

data kualitatif maka dalam mengolah data menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan model interaktif. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 

menyimpulkan bahwa peranan alat bukti keterangan saksi merupakan pemegang 

kunci dapat tidaknya terdakwa dijatuhi hukuman. Sedangkan hambatan-hambatan 

yang dialami jaksa penuntut umum dalam menggunakan alat bukti keterangan 

saksi pada perkara perkosaan ini adalah keterangan saksi korban yang masih 

dibawah umur yang masih ketakutan karena ancaman dari pelaku apalagi pelaku 

merupakan bapak kandungnya sendiri seringkali saksi korban dan ibu korban 

melindungi terdakwa. Selain itu tidak adanya saksi lain dalam perkara perkosaan 

juga menjadi hambatan karena pada umumnya tindak pidana perkosaan hanya 

terdapat saksi yang menjadi korban tindak pidana. 
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 v 

MOTTO 

 

 

 

 

“ Harta, Nyawa, Jabatan itu semua hanya titipan dari tuhan maka tidak ada yang bisa 
dibanggakan dari semua ketiga hal itu kita mati hanya membawa amal ibadah yang kita 

perbuat selama kita hidup di dunia” 
(penulis) 

 
“Mencari pekerjaan bukan dengan mengeluarkan uang justru kita mencari pekerjaan untuk 

mendapatkan uang, tapi kita jangan sampai diperbudak oleh uang” 
(penulis) 

 
“Masa lalu, masa sekarang, dan masa depan akan selalu berkaitan dengan hidup kita” 

(penulis) 
 

“ Semua hal yang kita lakukan sehari-hari akan berdampak baik atau buruk tergantung diri 
kita sendiri yang melakukannya” 

(penulis) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Sejak 1981 Hukum Acara Pidana bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum 

Acara Pidana (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981) yang menghargai harkat dan 

martabat masyarakat untuk memberi perlindungan hak- hak pihak yang bersangkutan 

dalam perkara pidana. 

 

Untuk mewujudkan tujuan dari penegakan hukum, maka seluruh tindak pidana 

yang terjadi di dalam masyarakat harus diproses secara hukum, hal ini berarti bahwa  

semua jenis perkara pidana yang terjadi tidak boleh lepas dari jeratan hukum. Proses 

penyelesaian perkara pidana tersebut dilakukan secara bertahap. Adapun tahapan-tahapan 

penyelesaian suatu perkara pidana berawal dari adanya suatu tindak pidana yang terjadi 

didalam masyarakat, kemudian adanya laporan mengenai tindak pidana tersebut kepada 

aparat yang berwenang yang ditindaklanjuti dengan proses penyidikan, penuntutan 

sampai dengan penyelesaian perkara pidana tersebut di dalam persidangan. 

 

Proses dalam Hukum Acara Pidana yang berkaitan dengan penuntutan di 

persidangan tugas Penuntut Umum membuktikan kebenaran dakwaan di dalam 

persidangan. Apabila terjadi pelanggaran hukum, maka penyelesaiannya dapat ditempuh 

melalui jalur ligitasi, dalam perkara pidana proses penyelesaian perkara dilakukan melalui 

jalur ligitasi yaitu melalui pengadilan. Pada setiap proses perkara yang diselesaikan 

melalui pengadilan, masalah pembuktian merupakan masalah yang sangat penting. 

Tujuan pembuktian adalah untuk menunjukkan kebenaran yang sesungguhnya, sehingga 

dapat diketahui siapa yang bersalah dan tidak bersalah. Dengan adanya pembuktian, akan 

dijamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi orang yang tidak bersalah. 

 

Demikian pula pembuktian di depan persidangan perkara pidana, penuntut umum 

yang mewakili negara untuk menuntut terdakwa di depan persidangan mempunyai tugas 

untuk membuktikan kebenaran surat dakwaan yang diajukannya. Dikatakan di depan 

persidangan Penuntut Umum kedudukan dan sikapnya : Een subjective beoordeling van 

objective positie, maksudnya Penuntut Umum sebagai wakil negara menyadarkan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



sikapnya kepada kepentingan masyarakat dan negara, walaupun demikian Penuntut 

Umum harus objektif artinya bila sidang tidak cukup alat bukti atas kesalahan terdakwa 

maka Penuntut Umum harus meminta supaya terdakwa dibebaskan, walaupun pertama-

tama ia harus berpegang pada kepentingan masyarakat. (Hari Sasangka dan Lily Rosita : 

2003 :5). 

 

Dalam membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mendasarkan pada kekuatan 

alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan di depan persidangan. Demikian pula 

dalam tindak pidana perkosaan, Penuntut Umum dalam membuktikan dakwaannya 

dipergunakan alat-alat bukti diantaranya keterangan saksi. 

 

Tindak pidana perkosaan merupakan salah satu tindak pidana yang pelik 

pembuktiannya. Dikatakan demikian oleh karena tempat terjadinya perkara sengaja 

ditentukan oleh pelaku tindak pidana di tempat tertentu yang memungkinkan perbuatan 

yang dilakukan tidak diketahui oleh orang lain, yang memungkinkan pihak yang melihat, 

mendengar adanya perkosaan akan melaporkan kepada aparat pengak hukum yang 

berkompeten. Selanjutnya apabila perkara yang telah dilaporkan tersebut ditindak lanjuti 

bahwa pihak pelapor akan berperan sebagai saksi. 

Dengan demikian pada umumnya kesulitan pembuktian tindak pidana perkosaan, 

minimnya mencari saksi yang mendengar serta melihat tindak pidana perkosaan tersebut 

dilakukan. 

 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menyusunnya dalam 

sebuah penulisan hukum dengan judul ”PERANAN ALAT BUKTI KETERANGAN 

SAKSI DALAM UPAYA PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA PERKOSAAN 

OLEH  PENUNTUT UMUM DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI” 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimana peranan keterangan saksi dalam pembuktian perkara perkosaan? 

2.  Hambatan apa  yang dialami jaksa penuntut umum dalam menggunakan alat bukti 

keterangan saksi dalam perkara pidana perkosaan? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan sasaran yang ingin dicapai sebagai solusi atas 

masalah yang dihadapi dan sekaligus untuk memenuhi kebutuhan perorangan. Demikian 

juga penelitian ini juga memiliki tujuan guna memecahkan permasalahan dan mencari 

jawaban dari permasalahan yang hendak diteliti ini adalah: 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui bagaimana peranan keterangan saksi korban dalam pembuktian 

perkara perkosaan 

b. Untuk mengetahui hambatan apa saja yang dialami jaksa penuntut umum dalam 

menggunakan alat bukti keterangan saksi korban dalam perkara pidana perkosaan 

dan upaya pemecahannya 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk melengkapi persyaratan dalam mendapat gelar sarjana dalam bidang ilmu 

hukum di Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

b. Untuk meningkatkan serta mendalami materi kuliah yang diperoleh 

c. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan akan pentingnya ilmu hukum dalam 

teori dan praktek. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Dalam setiap penelitian sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang 

dapat diambil dari penelitian tersebut. Adapun manfaat yang dapat diharapkan dari 

adanya penelitian tersebut adalah: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana dan wawasan yang 

bermanfaat, khususnya bagi penulis. 

b. Untuk memberi sumbangan pikiran dalam mengembangkan Ilmu pengetahuan 

pada umumnya dan Ilmu Hukum Acara Pidana di Indonesia pada khususnya  
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c. Dapat memberikan gambaran yang lebih nyata mengenai keterangan saksi sebagai 

alat bukti, sebagai bahan pengetahuan tambahan untuk dapat dibaca dan dipelajari 

lebih lanjut, khususnya mahasiswa Fakultas Hukum. 

2. Manfaat Praktis 

a. Dari hasil penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan 

mengenai sejauh mana suatu keadilan tersebut ditegakkan dan diterapkan dalam 

suatu kehidupan masyarakat. 

b. Dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang dibahas, sehingga dapat 

memberikan bekal kepada penulis jika terjun dalam kehidupan masyarakat 

nantinya. 

c. Memberikan masukan bagi aparat penegak hukum pada umumnya dan instansi 

terkait pada khususnya. 

 

E. Metode Penelitian 

Untuk memperoleh data atau informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu 

yang berhubungan dengan pokok permasalahan, diperlukan suatu pedoman penelitian. 

Metodologi pada hakekatnya adalah memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang 

ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang 

dihadapinya (Soerjono Soekanto, 1986:6). 

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah termasuk jenis penelitian empiris, 

yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam 

masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya (Soerjono 

Soekanto, 1986:10). Dalam penelitian ini, penulis akan menjelaskan mengenai 

Peranan Alat Bukti Keterangan Saksi. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis adalah deskriptif. Yang dimaksud dengan 

penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan 

data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, 

maksudnya yaitu untuk mempertegas hipotesa agar dapat membantu dalam 

memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka penyusanan teori-teori baru 

(Soerjono Soekanto, 1986:10). 
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3. Lokasi Penelitian 

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis mengambil lokasi 

penelitian di Pengadilan Negeri Wonogiri 

4. Jenis Data 

Dalam penelitian ini, jenis data yang penulis pergunakan adalah: 

a. Data Primer 

Yaitu sejumlah fakta atau keterangan yang diperoleh secara langsung melalui 

penelitian lapangan yaitu di Pengadilan Negeri Wonogiri. Data primer dalam 

penelitian ini berupa hasil wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan 

Negeri Wonogiri 

b. Data Sekunder 

Yaitu sejumlah keterangan atau fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi 

melalui studi kepustakaan yang dalam penelitian hukum ini meliputi bahan hukum 

primer, berkas perkara Pidana Perkosaan Nomor : 71/Pid.B/2005/PN.Wng, hasil 

karya ilmiah dari kalangan hukum serta bahan lain yang berkaitan. 

5. Sumber Data 

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Sumber Data Primer 

 Sumber data primer ini adalah Sri Murni SH sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri 

Wonogiri 

b. Sumber Data Sekunder 

 Sumber data sekunder ini adalah berkas perkara No. 71/Pid.B/2005/PN.Wng, hasil 

karya ilmiah dari kalangan hukum serta bahan lain yang berkaitan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

a. Wawancara/Interview 

Teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara langsung dengan 

rsponden, yaitu para pihak yang berkaitan langsung dengan permasalahan yang 

diteliti. Tanya jawab ini akan dilakukan dengan Jaksa yang mengetahui masalah 

diatas. Wawancara dilakukan dengan menggunakan daftar pertanyaan bebas 

sebagai pedomannya. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan 

Sri Murni SH sebagai Jaksa di Kejaksaan Negeri Wonogiri. 

b. Studi Dokumen 

Teknik mengkaji substansi/isi bahan hukum dari data-data tertulis yang akan 

diperoleh dari Pengadilan Negeri Wonogiri, yang berkaitan dengan perkara yang 
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sedang diteliti, atau dari beberapa bahan pustaka lainnya yang berhubungan dengan 

obyek yang diteliti untuk memperoleh data yang menunjang kelengkapan penelitian. 

Studi dokumen sangat penting sebagai dasar teori maupun sebagai data pendukung 

dalam penulisan hukum ini. 

7. Teknik Analisa Data 

Dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif kualitatif, yaitu 

dengan menggambarkan hasil penelitian apa adanya kemudian dibahas dengan 

menggunakan teori dan peraturan Perundang-undangan yang ada, dan kemudian 

ditarik suatu kesimpulan 

Gambaran teknik analisis data tersebut adalah sebagai berikut : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pengumpulan Data 

Reduksi Data Penyajian Data 

Penarikan Kesimpulan 
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F. Sistematika Penulisan Hukum 

 

 

Untuk memberikan gambaran secara terstruktur dan menyeluruh mengenai 

sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan hukum, 

maka penulis menggunakan sistematika penulisan hukum. Adapun sistematika penulisan 

ini terdiri dari 4 (empat) bab yang tiap-tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang 

dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian 

ini.Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 

BAB I     PENDAHULUAN 

Dalam bab ini, penulis memberikan gambaran penulisan hukum mengenai latar 

belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, dan sistematika 

penulisan hukum. 

BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini, terdiri dari dua sub bab yaitu, sub bab pertama adalah Kerangka 

Teori yang menguraikan tentang tinjauan umum tentang pembuktian yang 

meliputi : pengertian mengenai pembuktian perkara pidana, tujuan pembuktian, 

teori atau sistem pembuktian. Tinjauan umum tentang saksi yang meliputi : 

pengertian saksi, syarat-syarat saksi, jenis-jenis saksi, hak dan kewajiban saksi. 

Tinjauan mengenai tindak pidana perkosaan yang meliputi : pengertian 

mengenai tindak pidana, pengertian perkosaan, motif dan faktor terjadinya 

perkosaan, dan Tinjauan umum tentang kejaksaan yang meliputi : pengertian 

tentang kejaksaan, pengertian tentang jaksa dan jaksa penuntut umum. 

BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Berisi hasil penelitian yang penting dan relevan berupa data-data primer maupun 

sekunder yang telah diperoleh di lokasi penelitian. Selain itu juga berisi 

pembahasan masalah dengan cara deskriptif mengenai peranan dengan dan 

dalam pembuktian perkara perkosaan dan hambatan apa yang dialami oleh 

penuntut umum dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi. 

BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab ini, dikemukakan tentang penutup yang menggunakan simpulan serta 

saran-saran atas penulisan hukum 

DAFTAR PUSTAKA  

KESIMPULAN 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Kerangka Teori 

1. Tinjauan Mengenai Alat Bukti 

a. Pengertian Alat Bukti 

Yang dimaksud dengan alat bukti adalah segala sesuatu yang ada hubungannya 

dengan suatu perbuatan, dimana dengan alat-alat bukti tersebut, dapat 

dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim 

atas kebenaran adanya suatu tindak pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa. 

(Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003 : 11). 

b. Peranan Alat Bukti 

Alat bukti merupakan bagian terpenting dalam mencari atau menemukan suatu 

kebenaran materiil. Di dalam penggunaannya alat-alat bukti sangat menentukan 

untuk membuktikan kesalahan terdakwa atas dasar dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum, maka  perlu diberi batasan mengenai pengertian alat bukti itu sendiri. 

Secara garis besar kedudukan alat bukti bertujuan untuk memberi kepastian 

kepada hakim mengenai terjadinya peristiwa-peristiwa, kejadian maupun keadaan 

yang penting bagi pengadilan perkara yang bersangkutan. 

c. Jenis-Jenis Alat Bukti 

Pasal 184 ayat (1) KUHAP telah menentukan secara limitatif mengenai alat bukti 

yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti itu, tidak dibenarkan 

dipergunakan untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Artinya hakim, penuntut 

umum, terdakwa atau penasihat hukum, terikat dan terbatas hanya diperbolehkan 

mempergunakan alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian menurut 

undang-undang. 

 Adapun alat bukti yang sah menurut undang-undang tercantum di dalam 

ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP,  yaitu antara lain: 

1) Keterangan Saksi  

Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan, 

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang 

berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar 

sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari 
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pengetahuannya itu, saksi tidak boleh memberikan keterangan mengenai 

terjadinya tindak pidana yang ia dengar dari orang lain 

2) Keterangan Ahli  

Keterangan ahli diatur dalam Pasal 186 KUHAP yaitu apa yang dinyatakan 

seorang ahli di sidang pengadilan dapat juga sudah diberikan pada waktu 

pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam 

bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah pada waktu ia menerima 

jabatan atau pekerjaan. Jika hal itu tidak diberikan pada waktu pemeriksaan 

oleh penyidik atau penuntut umum, maka pemeriksaan di persidangan diminta 

untuk memberikan keterangan yang dicatat dalam berita acara pemeriksaan. 

3) Surat  

Alat bukti surat telah diatur dalam Pasal 187 KUHAP, surat sebagai alat bukti 

dalam hukum acara pidana tidak jauh beda dengan hukum acara perdata, sebab 

kekuatan pembuktiannya tergantung pada hakim yang akan menilai kebenaran 

alat bukti surat tersebut. Tetapi dalam hal ini akta autentik saja yang dapat 

dipertimbangkan oleh hakim, sedangkan surat dibawah tangan di dalam 

hukum acara pidana tidak dipergunakan. 

4) Petunjuk 

Ketentuan-ketentuan mengenai petunjuk sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 

188 KUHAP, yang artinya adalah suatu 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. Kiranya orang dapat mengetahui bahwa 

pembuktian yang didasarkan pada petunjuk-petunjuk didalam alat bukti 

tersebut, tidaklah mungkin diperoleh hakim tanpa mempergunakan suatu 

pemikiran tentang adanya persesuaian antar kenyataan yang satu dengan 

kenyataan yang lain, atau antara suatu kenyataan dengan tindak pidana itu 

sendiri.   

5) Keterangan Terdakwa 

Keterangan terdakwa sebagai alat bukti diatur dalam Pasal 189 KUHAP, 

mempunyai arti mengenai apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang 
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perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri. 

Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan dirinya sendiri. Meskipun 

demikian keterangan terdakwa saja tidak cukup untuk membuktikan salah atau 

tidaknya terdakwa dalam melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, 

melainkan harus disertai dengan alat bukti lain. 

2. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Pembuktian 

 

a. Pengertian Mengenai Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana 

Hukum Pembuktian adalah merupakan sebagian dari hukum acara pidana 

yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang 

dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut 

serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak dan menilai suatu 

pembuktian. (Hari Sasangka & Lily Rosita, 2003:10). 

Dalam hal pembuktian ini, Hakim perlu mempertimbangkan kepentingan-

kepentingan dari terdakwa. Kepentingan masyarakat berarti, bahwa seseorang 

yang telah melanggar ketentuan pidana (KUHAP) atau Undang-Undang pidana 

lainnya, harus mendapat hukuman yang setimpal sesuai dengan kesalahannya 

tersebut. Sedangkan kepentingan terdakwa, berarti bahwa terdakwa harus 

diperlakukan secara adil sedemikian rupa, sehingga tidak ada seorang yang 

bersalah mendapat hukuman. Atau jika memang ia bersalah jangan sampai 

mendapat hukuman yang terlalu berat. Tetapi hukuman itu harus seimbang dengan 

kesalahannya (Darwan Printis, 1998 : 132). 

Pembuktian diatur dalam pasal 183 KUHAP, yang berbunyi sebagai berikut: 

”Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana pada seseorang kecuali apabila dengan 

sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa 

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

melakukannya" 

Dapat disimpulkan, pembuktian ditinjau dari segi hukum acara pidana antara 

lain adalah sebagai berikut : 

1) Ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan 

mempertahankan suatu kebenaran. Baik hakim, penuntut umum, terdakwa, 

atau penasehat hukum, semua terikat pada ketentuan tata cara dan penilaian 

alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang. Tidak boleh leluasa 
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bertindak dengan caranya sendiri dalam melakukan penilaian suatu 

pembuktian. Dalam menggunakan alat bukti, tidak boleh bertentangan 

Undang-Undang. Terdakwa tidak bisa leluasa mempertahankan sesuatu yang 

dianggap benar diluar ketentuan yang telah digariskan oleh Undang-Undang. 

Terutama bagi Majelis Hakim, ia harus benar-benar sadar dan cermat dalam 

menilai dan mempertimbangkan kekuatan pembuktian yang ditemukan selama 

proses pemeriksaan persidangan. Jika Majelis Hakim akan meletakkan 

kebenaran yang telah ditemukan dalam putusan yang akan dijatuhkan kepada 

terdakwa, maka kebenaran tersebut harus diuji dengan alat bukti, yaitu dengan 

cara dan dengan kekuatan pembuktian yang melekat pada setiap alat bukti 

yang telah ditemukan tersebut. Jika tidak demikian, bisa saja orang jahat bisa 

lepas, dan orang yang tidak bersalah malah akan mendapat hukuman. 

2) Dengan keterangan di atas, seorang Majelis Hakim dalam mencari dan 

meletakkan suatu kebenaran yang akan dijatuhkan dalam suatu putusan 

haruslah berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan oleh Undang-

Undang secara limitatif, hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam pasal 

184 KUHAP (M. Yahya Harahap, 2000: 253). 

 

b. Tujuan Pembuktian 

Tujuan dan guna pembuktian bagi para pihak yang terlibat dalam proses 

permeriksaan persidangan adalah sebagai berkut : 

1) Bagi penuntut umum, pembuktian adalah merupakan usaha untuk meyakinkan 

hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, agar menyatakan seorang 

terdakwa bersalah sesuai dengan surat atau catatan dakwaan. 

2) Bagi terdakwa atau penasihat hukum, pembuktian merupakan usaha 

sebaliknya, untuk meyakinkan hakim yakni berdasarkan alat bukti yang ada, 

agar menyatakan terdakwa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum 

atau meringankan pidananya. Untuk itu terdakwa atau penasihat hukum jika 

mungkin harus mengajukan alat-alat bukti yang menguntungkan atau 

meringankan pihaknya. Biasanya bukti tersebut disebut bukti kebalikan. 

3) Bagi hakim atas dasar pembuktian tersebut yakni dengan adanya alat-alat 

bukti yang ada dalam persidangan baik yang berasal dri penuntut umum atau 

penasihat hukum/terdakwa dibuat dasar untuk membuat keputusan. 
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c. Sistem Pembuktian 

Pembuktian tentang benar tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang 

didakwakan, merupakan bagian terpenting dalam acara pidana. Dalam hal ini pun 

hak asasi manusia juga dipertaruhkan (Andi Hamzah, 2000:245). 

Mencari kebenaran materiil itu tidaklah mudah, alat-alat bukti yang tersedia 

menurut Undang-Undang sangat relatif. Alat-alat bukti seperti kesaksian, menjadi 

kabur dan sangat relatif. 

Teori dalam sistem pembuktian diantaranya sebagai berikut : 

1) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Positif 

(Positief Wettelijk Bewijstheory) 

Yaitu sistem pembuktian yang didasarkan kepada alat-alat pembuktian yang 

disebut Undang-Undang. Dikatakan secara positif, karena hanya didasarkan 

pada Undang-Undang saja, artinya terbukti suatu perbuatan sesuai dengan 

alat-alat bukti yang disebut oleh Undang-Undang, maka keyakinan hakim 

tidak diperlukan sama sekali. Sistem ini juga disebut teori pembuktian formal 

(Formale Bewijstheory). 

2) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim (Convictio in 

Time) 

Adalah suatu pembuktian yang menentukan salah tidaknya seorang terdakwa 

yang hanya berdasarkan pada penilaian ”keyakinan” hakim. 

3) Sistem Atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan 

Yang Logis (Laconviction Raisonnee) 

Dalam teori ini, hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan 

keyakinan, keyakinan yang didasarkan kepada dasar-dasar pembuktian disertai 

dengan suatu kesimpulan (conclusie) yang berlandaskan pada peraturan-

peraturan pembuktian tertentu. Sistem atau teori ini juga disebut pembuktian 

bebas, karena hakim bebas untuk menyebut alasan-alasan keyakinannya 

(vrijebewijstheory). 

4) Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (Negatief 

Wettelijk). 

Teori ini didasarkan pada Pasal 183 KUHAP, ”Hakim tidak boleh 

menjatuhkan pidana kepada seseorang, kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu 
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tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. 

Dapat disimpulkan bahwa, pembuktian harus didasarkan kepada Undang-

Undang, dalam hal ini adalah KUHAP. Pasal 183 KUHAP mengatur tentang 

sistem pembuktian berdasar Undang-Undang secara negative atau negative 

wettlijk, dimana untuk menentukan benar tidaknya terdakwa dan untuk 

menjatuhkan pidana kepada terdakwa mempunyai prinsip batas minimum, yaitu: 

a) Bahwa kesalahan terbukti sekurang-kurangnya ada dua alat bukti yang sah. 

b) Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, 

hakim ’memperoleh keyakinan’ bahwa tindak pidana benar-benar terjadi, 

bahwa terdakwalah yang bersalah telah melakukannya (M. Yahya Harahap, 

2000:259). 

 

3. Tinjauan Umum Tentang Saksi 

a. Pengertian Saksi 

Salah satu bentuk alat bukti dalam hukum acara pidana adalah keterangan 

saksi, hal ini digunakan untuk mendapatkan kebenaran mengenai terjadinya suatu 

tindak pidana. Saksi akan memberikan pengetahuannya tentang segala hal yang 

terkait dengan tindak pidana. 

Pengertian saksi di dalam KUHAP adalah orang yang dapat memberikan 

keterangannya guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang 

suatu perkara pidana yang ia alami sendiri (Pasal 1 butir 26 KUHAP). Sedangkan 

pengertian saksi menurut kamus hukum adalah orang yang menyaksikan sendiri 

suatu kejadian; orang yang memberikan penjelasan di dalam sidang pengadilan 

untuk kepentingan semua pihak yang terlibat di dalam perkara terutama terdakwa 

dan pendakwa; orang yang dapat memberikan keterangan tentang segala sesuatu 

yang didengar, dilihat dan dialami sendiri untuk kepentingan penyidikan, 

penuntutan dan peradilan mengenai suatu perkara pidana. 

 

b. Syarat-syarat menjadi saksi 

Pada dasarnya orang yang melihat, mendengar atau mengalami sendiri 

suatu peristiwa yang ada sangkut pautnya dengan tindak pidana dapat menjadi 

saksi (Pasal 1 butir 26 KUHAP) 
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Namun pada prakteknya menurut ketentuan yang berlaku dalam proses peradilan, 

syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut: 

1) Dewasa, telah berumur 15 (lima belas) tahun atau pernah kawin; 

2) Sehat akal; 

3) Tidak ada hubungan keluarga, pertalian darah atau perkawinan dengan 

terdakwa. 

Adapun mengenai saksi ini terdapat syarat-syarat lainnya yaitu: 

1) Syarat Subyektif : 

Mengetahui secara langsung terjadinya tindak pidana, ia melihat, mendengar 

atau merasakan sendiri ; 

2) Syarat Formil : 

Ia harus bersumpah sesuai dengan agamanya. 

Agar di dalam proses persidangan bisa didapatkan keterangan saksi yang 

sejauh mungkin obyektif dalam arti tidak memihak atau merugikan terdakwa, 

KUHAP membagi dalam 3 (tiga) golongan pengecualian yaitu : 

1) Golongan yang tidak dapat didengar kesaksiannya dan dapat mengundurkan 

diri sebagai saksi (Pasal 168 KUHAP) : 

a) Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas atau ke bawah 

sampai derajat ketiga dari terdakwa atau yang bersama-sama sebagai 

terdakwa; 

b) Saudara terdakwa atau yang bersama-sama sebagai terdakwa , saudara ibu 

atau saudara bapak, juga mereka yang mempunyai hubungan perkawinan 

atau anak-anak saudara terdakwa sampai derajat ketiga; 

c) Suami atau istri terdakwa meskipun sudah bercerai atau bersama-sama 

sebagai terdakwa. 

2) Golongan saksi yang dapat meminta dibebaskan dari kewajiban untuk 

memberikan keterangan (Pasal 170 KUHAP). Mereka yang karena 

pekerjaannya atau harkat martabatnya atau jabatannya diwajibkan menyimpan 

rahasia yaitu tentang hal tersebut haruslah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, namun jika tidak ada peraturan perundang-undangan yang 

mengatur tentang jabatannya atau pekerjaan yang dimaksud maka hakim yang 

menentukan sah tidaknya alasan yang dikemukakan untuk mendapat 

kebebasan tersebut. 
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3) Golongan saksi yang boleh diperiksa tanpa sumpah (Pasal 171 KUHAP) 

berbunyi sebagai berikut : 

a) Anak yang umurnya belum 15 (lima belas) tahun dan belum pernah kawin; 

b) Orang sakit ingatan atau sakit jiwa meskipun kadang-kadang ingatannya 

baik kembali (Hari Sasangka dan Lili Rosita, 2003 : 24). 

 

c. Jenis-Jenis Saksi 

Setelah diketahui saksi-saksi yang telah menemui segala persyaratan, 

maka didalam pembuktian di persidangan, saksi akan dibagi dalam 2 (dua) jenis 

yaitu : 

1) Saksi A charge adalah saksi dalam perkara pidana yang dipilih dan diajukan 

oleh penuntut umum dikarenakan kesaksiannya memberatkan terdakwa. 

2) Saksi Verbalisan dan Saksi Mahkota 

a) Saksi Verbalisan : Apabila dalam persidangan, terdakwa mencabut 

ketreangannya pada waktu pemeriksaan, penyidikan (berita acara 

penyidikan) atau mangkir. Seringkali penyidik yang memeriksa perkara 

tersebut dipanggil jadi saksi. 

b) Saksi Mahkota : Antara seorang terdakwa dengan terdakwa lain yang 

bersama-sama melakukan tindak pidana, bisa dijadikan saksi antara yang 

satu dengan yang lain 

 

d. Hak dan Kewajiban Saksi 

Persidangan kasus pelanggaran maupun kejahatan dalam proses 

beracaranya lebih banyak menggunakan mekanisme KUHAP dan di dalam 

KUHAP sendiri diatur tentang adanya pemberian hak-hak tertentu kepada saksi. 

Hak-hak yang diberikan KUHAP kepada saksi yaitu : 

1) Hak untuk diperiksa tanpa tekanan dari siapapun dan dalam bentuk apapun 

(Pasal 117 KUHAP); 

2) Hak untuk diperiksa tanpa hadirnya terdakwa pada saat saksi diperiksa (Pasal 

173 KUHAP); 

3) Hak untuk mendapatkan penterjemah atas saksi yang tidak paham bahasa 

Indonesia (Pasal 177 ayat (1) KUHAP); 

4) Hak saksi yang bisu atau tuli dan tidak bisa menulis untuk mendapatkan 

penterjemah (Pasal 178 ayat (1) KUHAP); 
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5) Hak untuk mendapatkan pemberitahuan sebelumnya selambat-lambatnya 3 

(tiga) hari sebelum menghadiri sidang (Pasal 227 ayat (1) KUHAP); 

6) Hak untuk mendapatkan biaya pengganti atas kehadiran disidang pengadilan 

(Pasal 229 ayat (1) KUHAP). 

 

Hal yang menjadi kewajiban yang melekat pada seorang saksi yang diatur 

dalam KUHAP adalah : 

1) Kewajiban untuk menghadap di persidangan (Pasal 159 ayat (2) KUHAP); 

2) Kewajiban untuk bersumpah sesuai dengan agamanya (Pasal 160 ayat (3) 

KUHAP); 

3) Kewajiban untuk memberikan keterangan yang benar (Pasal 165 ayat (1) 

KUHAP). 

 

4. Tinjauan Mengenai Tindak Pidana Perkosaan 

 

a. Pengertian Mengenai Tindak Pidana 

Tindak pidana merupakan pengertian yang dalam bahasa Belanda 

diistilahkan sebagai strafBaarfeit yang merupakan istilah resmi dalam WetBoek 

Van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku 

di Indonesia.  

Menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian tindak pidana adalah 

”pelanggaran norma-norma dalam tiga bidang hukum lain,yaitu Hukum Perdata, 

Hukum Ketata Negaraan, dan Hukum Tata Usaha Pemerintahan, yang oleh 

pembentuk Undang-Undang ditanggapi dengan suatu Hukuman Pidana” (Wirjono 

Prodjodikoro, 2002 : 1). 

Moeljatno menggunakan istilah perbuatan pidana, yang didefinisikan 

sebagai “perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai 

ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar 

laranngan tersebut” (Moeljatno, 2000: 54). 

 

b. Pengertian Perkosaan  

1) Tinjauan Umum 

Perkosaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkosaan berasal 

dari kata “perkosa” yang berarti gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti 
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menundukkan dengan kekerasan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai 

proses, cara, perbuatan memperkosa ; melanggar dengan kekerasan. Di dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia itu menunjukkan bahwa unsur utama yang 

melekat pada tindakan perkosaan, adalah adanya perilaku kekerasan yang 

terkait dengan hubungan seksual dapat dikategorikan sebagai perkosaan 

(Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1991 :757).  

Dari pengertian tersebut perkosaan secara garis besar adalah hubungan 

seksual yang dilakukan tanpa kehendak bersama, dipaksakan oleh salah satu 

pihak kepada pihak lainnya. Korban dapat di bawah ancaman fisik atau 

psikologis, dengan kekerasan, dalam keadaan sadar ataupun tidak sadar, 

berada di bawah umur maupun cukup umur atau mengalami keterbelakangan 

mental dan kondisi kecacatan lain sehingga tidak dapat menolak apa yang 

terjadi, mengerti atau tidak dapat bertanggung jawab atas apa yang terjadi 

padanya.  

Menurut Achie Sudarti Luluhima perkosaan adalah tindak pidana 

pseudo seksual, dalam arti merupakan perilaku seksual yang tidak selalu 

dimotivasi oleh dorongan seksual sebagai motivasi primer, melainkan 

berhubungan dengan penguasaan dan dominasi, agresi dan perendahan oleh 

satu pihak (pelaku) kepada pihak lainnya (korban) ( Achie Sudarti Luluhima, 

2001:125). 

 

2) Tinjauan Yuridis 

Pengertian perkosaan adalah yang dimaksudkan dalam Pasal 285 

KUHP. Dalam Pasal 285 KUHP terjemahan Moeljatno, siapa dengan 

kekerasan atau ancaman memaksa seorang wanita bersetubuh dengan di luar 

perkawinan, diancam karena telah melakukan perkosaan dengan pidana 

penjara, paling lama dua belas tahun. Dari rumusan Pasal 285 KUHP tersebut 

dapat diambil unsur-unsur perbuatan yang dikategorikan sebagai perkosaan 

sebagai berikut : 

a) Persetubuhan dengan wanita; 

b) Perbuatan dilakukan diluar perkawinan; 

c) Dengan paksaan; 

d) Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 
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Perkosaan yang dimaksud dalam Pasal 285 KUHP, adalah 

persetubuhan dengan masuknya alat kelamin laki-laki ke dalam kelamin 

wanita bukan dalam bentuk persetubuhan yang di luar alat kelamin atau biasa 

disebut dengan “ekstereous”. 

 

c. Motif  Perkosaan 

Perkosaan merupakan kejahatan kesusilaan yang disebabkan oleh berbagai 

motif dan faktor. Kejahatan ini cukup kompleks penyebabnya dan tidak berdiri 

sendiri. Penyebabnya dapat dipengaruhi oleh kondisi mendukung., keberadaan 

korban yang secara tidak langsung mendorong pelakunya dan bisa jadi karena ada 

unsur-unsur lain yang mempengaruhinya. Ditinjau dari motif pelaku dalam 

melakukan perbuatan perkosaan dibagi atas : 

1) Anger Rape 

Yaitu pelaku melakukan perkosaan karena dorongan ungkapan kemarahan 

pelaku. Perkosaan jenis ini biasanya disertai dengan tindakan brutal secara 

fisik. Kepuasan seksual bukan tujuan utama melakukan perkosaan melainkan 

untuk melampiaskan kemarahan pelaku. 

2) Domination Rape 

Yaitu pelaku melakukan perkosaan karena untuk menunjukkan dominasi 

pelaku pada korban. Pelaku hanya ingin menguasai korban secara seksual 

sehingga pelaku dapat membuktikan dirinya bahwa ia berkuasa atas orang-

orang tertentu, misalnya bos memperkosa bawahannya. 

3) Exploitation Rape 

Perkosaan jenis ini terjadi karena ketergantungan korban kepada pelaku, baik 

secara ekonomis maupun sosial. Dalam hal ini tanpa menggunakan kekerasan 

fisik pun si pelaku dapat melakukan keinginan pada korban. 

Misalnya majikan memperkosa korban pembantunya meskipun ada 

persetujuan dari pihak korban hal tersebut bukan berasal dari keinginannya 

melainkan karena adanya ketakutan apabila dipecat dari pekerjaan. 

4) Sadistic Rape 

Yaitu perkosaan yang dilakukan secara sadis. Dalam hal ini kepuasan seksual 

didapat bukan dari persetubuhan melainkan dengan menyiksa korban dengan 

tindak kekerasan yang dilakukan tubuh korban terutama organ genitalnya. 

5) Seduktive Rape 
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Perkosaan jenis ini terjadi karena pelaku merasa terangsang nafsu seksualnya. 

Biasanya dilakukan oleh seseorang yang sudah mengenal satu dengan yang 

lain, misalnya pemerkosaan oleh pacar sendiri. Faktor pergaulan atau interaksi 

sosial berpengaruh terhadap terjadinya tindak pidana perkosaan. (G. 

Widiartana, 2001 : 114). 

 

 

5. Tinjauan Umum Tentang Kejaksaan 

a. Pengertian Tentang Kejaksaan 

Kejaksaan adalah salah satu institusi yang dimiliki oleh pemerintah yang 

fungsinya berkaitan dengan kehakiman, dimana peranan kejaksaan sendiri adalah 

sebagai lembaga hukum yang bertindak untuk menjunjung tinggi nilai-nilai 

keadilan, dalam hal ini melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan 

harus bebas dari pengaruh kekuasaan lain. Adapun pengertian kejaksaan adalah 

lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dibidang penuntutan 

serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang. Hal tersebut sesuai dengan 

pengertian kejaksaan berdasarkan ketentuan umum Pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. 

Di dalam kelembagaan Negara Republik Indonesia kedudukan Kejaksaan 

berdasarkan Undang-Undang tersebut di atas adalah sebagai lembaga atau institusi 

pemerintah yang bergerak di bidang hukum yang melaksanakan kekuasaan negara 

dibidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang 

Kejaksaan adalah merupakan suatu lembaga sebagai satu kesatuan yang tidak 

dapat dipisahkan dan merupakan salah satu bentuk kekuasaan yang merdeka yang 

artinya bahwa Kejaksaan adalah lembaga yang merdeka serta bebas dari campur 

tangan atau Intervensi dari penguasa negara ataupun dari kekuasaan pihak 

manapun. 

Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang mengendalikan pelaksanaan 

tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung 

dan beberapa orang Jaksa Agung Muda. Guna memungkinkan terlaksananya suatu 

tugas dan wewenang Kejaksaan dengan baik dan lebih mengembangkan suatu 

profesionalisme jaksa, maka jaksa ditetapkan sebagai pejabat fungsional untuk 

memungkinkan seorang jaksa berdasarkan prestasinya mencapai pangkat tertinggi. 
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Susunan di dalam Kejaksaan itu sendiri terdiri dari Kejaksaan Agung, 

Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri. Penetapan mengenai susunan organisasi 

serta tata kerja Kejaksaan ditetapkan oleh Presiden atas dasar usul Jaksa Agung, 

begitu juga dengan pembentukan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri juga 

berdasarkan ketetapan Presiden serta atas usul Jaksa Agung. 

Pelaksanaan kekuasaan negara dibidang penuntutan dan wewenang 

lainnya diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan 

Negeri. Kejaksaan Agung berkedudukan di ibukota negara dan wilayah hukumnya 

meliputi wilayah kekuasaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kejaksaan 

Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi. Kejaksaan Negeri berkedudukan di 

ibukota kabupaten/kota dan wilayah hukumnya meliputi daerah kabupaten/kota. 

Dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 Kejaksaan Republik 

Indonesia juga mengatur mengenai susunan organisasi serta tata kerja Kejaksaan 

juga terkait dengan Jaksa, dimana Jaksa sendiri merupakan pejabat pemerintah 

yang diangkat serta diberhentikan oleh Jaksa Agung berdasarkan dengan 

ketentuan Undang-Undang yang terkait. 

 

b. Pengertian Tentang Jaksa dan Penuntut Umum 

1. Pengertian Jaksa dan Penuntut Umum 

Susunan organisasi dan tata kerja di dalam Kejaksaan Republik 

Indonesia juga terdapat ketentuan mengenai Jaksa dan  Penuntut Umum (PU) 

dan segala hal yang terkait di dalamnya yaitu Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.  

 

2. Tugas dan Wewenang Kejaksaan 

Dalam Undang-Undang Kejaksaan Negara Republik Indonesia Nomor 

16 tahun 2004 Pasal 30 diatur tentang tugas dan wewenang Kejaksaan sebagai 

berikut : 

1) Di bidang pidana, Kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang; 

a) Melakukan penuntutan; 

b) Melakukan penetapan hakim dan putusan Pengadilan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht) 

c) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana 

bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan putusan lepas bersyarat; 
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d) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan 

Undang-Undang; 

e) Melengkapi berkas pidana tertentu dan untuk itu dapat melakukan 

pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke Pengadilan yang 

dalam pelaksanaanya dikoordinasikan dengan penyidik. 

2) Di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (PTUN), Kejaksaan dengan 

kuasa hukum dapat bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan 

untuk dan atas nama negara atau pemerintah. 

3) Dalam bidang ketertiban dan ketentraman umum. Kejaksaan turut 

menyelenggarakan kegiatan : 

a) Peningkatan kesadaran hukum masyarakat; 

b) Pengamanan kebijakan penegakan hukum; 

c) Pengawasan peredaran barang cetakan; 

d) Pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan 

masyarakat, bangsa dan negara; 

e) Pencegahan penyalahgunaan dan atau penodaan agama; 

f) Penelitian dan pengembangan hukum. 

 

Dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya, Kejaksaan 

Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang melaksanakan 

kekuasaan negara di bidang penuntutan harus mampu mewujudkan kepastian 

hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan 

norma-norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali 

nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang tumbuh di dalam masyara 
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B. Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kasus Perkosaan 

Proses Sidik 

 

Faktor Penghambat Faktor Pendukung 

Peranan Saksi 

 

184 KUHAP 

Pengadilan 

Proses Penuntutan 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Peranan Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Upaya Pembuktian Perkara Pidana 

Perkosaan Oleh Jaksa Penuntut Umum Di Pengadilan Negeri Wonogiri 

Pada bab ini penulis menyajikan data yang diperoleh selama melakukan 

penelitian. Data yang disajikan tersebut merupakan data yang diperoleh melalui penelitian 

antara lain dengan analisis kasus dari berkas putusan hakim dalam perkara Nomor : 

71/Pid.B/2005/PN.Wng. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri Wonogiri yaitu 

pada putusan perkara Nomor : 71/Pid.B/2005/PN.Wng, maka diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

 

1. Kasus Posisi  

Bermula pada tahun 1997 dimana saat itu rumah terdakwa dalam keadaan 

kosong selanjutnya terdakwa memanggil Arina Sari (saksi korban) untuk mengerik 

badan terdakwa estela selesai terdakwa menyingkap rok saksi korban dan dengan cara 

paksa terdakwa melepas celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa melorotkan 

celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban pada saat 

itu korban berusaha menolak kemauan terdakwa namun terdakwa menghajar korban 

dan mengancam akan membunuh korban kalau tidak mau melayani, sehingga korban 

menjadi ketakutan dan akhirnya terdakwa berhasil menyetubuhi korban sampai 

terdakwa merasa puas (mengeluarkan air mani). 

 

Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang-ulang hingga terakhir pada 

hari Rabu tanggal 13 April terdakwa meminta istri beserta anaknya untuk tidur dalam 

keadaan telanjang, permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh istrinya dan korban 

namun terdakwa memaksa dan mengancam akan dihajar kalau tidak mau menuruti 

kemauan terdakwa selanjutnya istri terdakwa dan korban dengan terpaksa (karena 

takut) menuruti kemauan terdakwa tidur dalam keadaan telanjang dengan posisi 

terdakwa ditengah, kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan dan meremas-remas 

payudara saksi korban dan sekitar tengah malam terdakwa memeluk korban dari 

belakang dan mengangkat kaki kanan korban selanjutnya memasukkan kemaluannya 

kedalam kemaluan saksi korban dengan cara menyodok-nyodokkan hingga keluar air 
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mani, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk memeluk terdakwa dan 

terdakwa memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban lagi sampai 

mengeluarkan air mani selama kurang lebih 10 menit . Kemudian sekira jam 05.00 

wib saat istrinya sudah bangun terdakwa memeluk korban sambil meraba-raba 

payudaranya dan kemaluan korban serta mengangkat tubuh korban ke atas tubuh 

terdakwa selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya ke dalam 

kemaluan korban dengan dibantu tangannya, saat itu korban berusaha berontak 

melepaskan diri untuk lari kedapur menemui ibunya dan bercerita kalau terdakwa 

menyetubuhinya lagi selanjutnya ibu korban menegur terdakwa namun malah 

ditampar mukanya oleh terdakwa, akhirnya korban beserta ibunya merasa tidak tahan 

lagi dengan perlakuan terdakwa dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala 

Kelurahan (saksi Katijan), akibat perbuatan terdakwa menyebabkan selaput dara 

Arina Sari robek luka lama pada posisi jam 8 dan jam 4 sebagaimana tercantum dalam 

Visum Et Repertum dari Puskesmas Pracimantoro tanggal 18 April 2005 yang ditanda 

tangani oleh dr Bambang Sugiarto 

 

2. Identitas Terdakwa 

Nama :   MULYONO bin KARSO WIKROMO 

Tempat Lahir :   Wonogiri 

Umur/Tanggal Lahir :   41 Tahun/10 oktober 1964 

Jenis Kelamin :   Laki-laki 

Kebangsaan :   Indonesia 

Tempat Tinggal :  Lingk, Tanggerang, Rt.04/Rw.IX, Kel Gedong, Kec 

Pracimantoro, Kab. Wonogiri 

Agama :  Islam 

Pekerjaaan :  Buruh 

 

3. Dakwaan Penuntut Umum 

Dakwaan Primair 

Dakwaan Kesatu : 

Bahwa ia terdakwa Mulyono bin Karso Wikromo pada hari dan tanggal yang tidak 

dapat lagi disebut secara pasti antara tahun 1997 sampai dengan hari Rabu tanggal 13 

April 2005 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 1997 sampai dengan 

bulan April 2005 bertempat dirumah terdakwa Lingkungan Tanggerang Rt.04/IX 
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Kelurahan Gedang, Kec Pracimantoro, KabWonogiri, atau setidak-tidaknya disuatu 

tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wonogiri, 

secara berturut-turut yang dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan 

sengaja melakukan kekerasan atau encaman kekerasan memaksa anak melakukan 

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan 

terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

a. Bermula pada tahun 1997 dimana saat itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong 

selanjutnya terdakwa memanggil Arina Sari (saksi korban) untuk mengerik badan 

terdakwa setelah selesai terdakwa menyingkap rok saksi korban dan dengan cara 

paksa terdakwa melepas celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa 

melorotkan celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi 

korban pada saat itu korban berusaha menolak kemauan terdakwa namun 

terdakwa mengahajar korban dan mengancam akan membunuh korban kalau tidak 

mau melayani, sehingga korban menjadi ketakutan dan akhirnya terdakwa berhasil 

menyetubuhi korban sampai terdakwa merasa puas (mengeluarkan air mani) 

b. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang-ulang hingga terakhir pada hari 

Rabu tanggal 13 April terdakwa meminta istri beserta anaknya untuk tidur dalam 

keadaan telanjang, permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh istrinya dan korban 

namun terdakwa memaksa dan mengancam akan dihajar kalau tidak mau menuruti 

kemauan terdakwa selanjutnya istri terdakwa dan korban dengan terpaksa (karena 

takut) menuruti kemauan terdakwa tidur dalam keadaan telanjang dengan posisi 

terdakwa di tengah ; kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan dan meremas-

remas payudara saksi korban dan sekitar tengah malam terdakwa memeluk korban 

dari belakang dan mengangkat kaki kanan korban selanjutnya memasukkan 

kemaluannya kedalam kemaluan saksi korban dengan cara menyodok-nyodokkan 

hingga keluar air mani, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban untuk 

memeluk terdakwa dan terdakwa memasukkan kemaluannya kekemaluan saksi 

korban lagi sampai mengeluarkan air mani selama kurang lebih 10 menit. 

Kemudian sekira jam 05.00 wib saat istrinya sudah bangun terdakwa memeluk 

korban sambil meraba-raba payudara dan kemaluan korban serta mengangkat 

tubuh korban keatas tubuh terdakwa selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan 

kemaluannya ke dalam kemaluan korban dengan dibantu tangannya, saat itu 

korban berusaha berontak dan melepaskan diri untuk lari kedapur menemui 

ibunya dan bercerita kalau terdakwa menyetubuhinya lagi selanjutnya ibu korban 
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menegur terdakwa namun malah ditampar mukanya oleh terdakwa, akhirnya 

korban beserta ibunya merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa dan 

melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Kelurahan (saksi Katijan), akibat 

perbuatan terdakwa menyebabkan selaput dara Arina Sari robek luka lama pada 

posisi jam 8 dan jam 4 sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari 

Puskesmas Pracimantoro tanggal 18 April 2005 yang ditanda tangani oleh dr 

Bambang Sugiarto 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 

KUHP. 

 

Atau ; Kedua ; 

Bahwa ia terdakwa MULYONO bin KARSO WIKROMO pada waktu dan tanggal 

yang tidak dapat lagi disebut secara pasti antara tahun 1997 sampai dengan hari Rabu 

tanggal 13 April 2005 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 1997 

sampai dengan bulan April tahun 2005 bertempat di rumah terdakwa Lingkungan 

Tanggerang Rt.04/IX Kelurahan Gedong, Kecamatan Pracimantoro, Kabupaten 

Wonogiri, atau setidak-tidaknya disuatu tempat yang masih masuk dalam daerah 

hukum Pengadilan Negeri Wonogiri secara berturut-turut yang dipandang sebagai 

suatu perbuatan berlanjut dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia, perbuatan tersebut dilakukan 

terdakwa dengan cara sebagai berikut : 

a. Bermula pada tahun 1997 dimana saat itu rumah terdakwa dalam keadaan kosong 

selanjutnya terdakwa memanggil Arina Sari (saksi korban)  untuk mengerik badan 

terdakwa setelah selesai terdakwa menyingkap rok saksi korban dan dengan cara 

paksa terdakwa melepas celana dalam saksi korban dan dengan cara paksa 

terdakwa melepas celana dalam saksi korban, selanjutnya terdakwa memelorotkan 

celananya dan memasukkan kemaluannya kedalam saksi korban, pada saat itu 

korban berusaha menolak kemauan terdakwa namun terdakwa menghajar korban 

dan mengancam akan membunuh korban kalau tidak mau melayani, sehingga 

korban menjadi ketakutan dan akhirnya terdakwa berhasil menyetubuhi korban 

sampai terdakwa merasa puas (mengeluarkan air mani). 

b. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang-ulang hingga terakhir kali pada 

hari Rabu tanggal 13 April terdakwa meminta istri beserta anaknya untuk tidur 
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dalam keadaan telanjang, permintaan terdakwa tersebut ditolak oleh istrinya dan 

korban namun terdakwa memaksa dan mengancam akan dihajar kalau tidak mau 

menuruti kemauan terdakwa selanjutnya istri terdakwa dan korban dengan 

terpaksa (karena takut) menuruti kemauan terdakwa tidur dalam keadaan telanjang 

dengan posisi terdakwa di tengah; kemudian terdakwa meraba-raba kemaluan dan 

meremas-remas payudara saksi korban dan sekitar tengah malam terdakwa 

memeluk korban dari belakang dan mengangkat kaki korban, selanjutnya 

memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban dengan cara menyodok-

nyodokkan hingga keluar air mani, setelah itu terdakwa menyuruh saksi korban 

untuk memeluk terdakwa dan terdakwa memasukkan kemaluannya kekemaluan 

saksi korban lagi sampai mengeluarkan air mani selama kurang lebih 10 menit. 

Kemudian sekitar jam 05.00 wib saat istrinya sudah bangun terdakwa memeluk 

korban sambil meraba-raba payudara dan kemaluan korban serta mengangkat 

tubuh korban keatas tubuh terdakwa selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan 

kemaluannya ke kemaluan korban dengan dibantu tangannya, saat itu korban 

berusaha berontak dan melepaskan diri untuk lari kedapur menemui ibunya dan 

bercerita kalau terdakwa menyetubuhi lagi, selanjutnya ibu korban menegur 

terdakwa namun ditampar mukanya oleh terdakwa akhirnya korban beserta ibunya 

merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa dan melaporkan perbuatan 

terdakwa kepada Kepala Kelurahan (saksi Katijan), akibat perbuatan terdakwa 

menyebabkan selaput dara Arina Sari robek luka lama pada posisi jam 8 dan jam 4 

sebagaimana tercantum dalam Visum Et Repertum dari Puskesmas Pracimantoro 

tanggal 18 April 2005 yang ditanda tangani oleh dr. Bambang Sugiarto 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 285 

KUHP jo Pasal 64 KUHP 

 

Dakwaan Subsidair 

Kesatu : 

Bahwa ia terdakwa Mulyono bin Karso Wikromo pada waktu dan tempat 

sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair secara berturut-turut sengaja 

melakukan kekerasan atau encaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu 

muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau 

membiarkan dilakukan perbuatan cabul, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa 

dengan cara sebagai berikut : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



a. Bermula pada tahun 1997 dimana saat itu rumah terdakwa dalam keadaan 

kosong selanjutnya terdakwa memanggil Arina Sari (saksi korban) untuk 

mengerik badan terdakwa setelah selesai terdakwa menyingkap rok saksi 

korban dan dengan cara paksa terdakwa melepas celana dalam korban, 

selanjutnya terdakwa memelorotkan celananya dan memasukkan kemaluannya 

ke dalam kemaluan saksi korban, pada saat itu korban berusaha menolak 

kemauan terdakwa namun terdakwa menghajar korban dan mengancam akan 

membunuh korban kalau tidak mau melayani sehingga korban menjadi 

ketakutan dan akhirnya terdakwa berhasil menyetubuhi korban sampai 

terdakwa merasa puas (mengeluarkan air mani) ; 

b. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang-ulang hingga terakhir kali 

pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 terdakwa meminta istri beserta anaknya 

untuk tidur dalam keadaan telanjang, permintaan tersebut ditolak oleh istri dan 

korban namun terdakwa memaksa dan mengancam akan dihajar kalau tidak 

mau menuruti kemauan terdakwa selanjutnya istri terdakwa dan korban 

dengan terpaksa (karena takut) menuruti kemauan terdakwa tidur dalam 

keadaan telanjang dengan posisi terdakwa ditengah, kemudian terdakwa 

meraba-raba kemaluan dan meremas-remas payudara saksi korban dan sekitar 

tengah malam terdakwa memeluk korban dari belakang dan mengangkat kaki 

kanan korban selanjutnya memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi 

korban dengan cara menyodok-nyodokkan hingga keluar air mani, setelah itu 

terdakwa menyuruh saksi korban untuk memeluk terdakwa dan terdakwa 

memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban lagi sampai 

mengeluarkan air mani selama kurang lebih 10 menit. Kemudian sekitar jam 

05.00 wib saat istrinya sudah bangun terdakwa memeluk korban sambil 

meraba-raba payudara dan kemaluan korban serta mengangkat tubuh korban 

keatas tubuh terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan 

kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan dibantu tangannya saat itu 

korban berusaha berontak dan melepaskan diri lari kedapur menemui ibunya 

dan bercerita kalau terdakwa menyetubuhinya lagi selanjutnya ibu korban 

menegur terdakwa namun ditampar mukanya oleh terdakwa akhirnya korban 

beserta ibunya merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa dan 

melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Kelurahan (saksi Katijan), 

akibat perbuatan terdakwa menyebabkan selaput dara Arina Sari robek luka 
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lama pada posisi jam 8 dan jam 4 sebagaimana tercantum dalam Visum Et 

repertum dari Puskesmas Pracimantoro tanggal 18 April 2005 yang ditanda 

tangani oleh dr. Bambang Sugiarto 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 

Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 64 

KUHP 

Atau ; 

Kedua ; 

Bahwa ia terdakwa Mulyono bin Karso Wikromo pada waktu dan tempat 

sebagaimana tersebut dalam dakwaan primair, secara berturut-turut telah 

melakukan perbuatan cabul dengan anaknya yang Belem dewasa, anak tiri atau 

anak pungutnya anak peliharaannya, atau dengan seorang yan belum dewasa yang 

dipercayakan padanya untuk ditanggung, dididik atau divaga, atau dengan bujang 

atau orang sebawahnya yang belum dewasa, perbuatan tersebut dilakukan 

terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

a. Bermula pada tahun 1997 dimana saat itu rumah terdakwa dalam keadaan 

kosong selanjutnya terdakwa memanggil Arina Sari (saksi korban) untuk 

mengerik badan terdakwa setelah selesai terdakwa menyingkap rok saksi 

korban dan dengan cara paksa terdakwa melepas celana dalam korban, 

selanjutnya terdakwa memelorotkan celananya dan memasukkan kemaluannya 

ke dalam kemaluan saksi korban, pada saat itu korban berusaha menolak 

kemauan terdakwa namun terdakwa menghajar korban dan mengancam akan 

membunuh korban kalau tidak mau melayani sehingga korban menjadi 

ketakutan dan akhirnya terdakwa berhasil menyetubuhi korban sampai 

terdakwa merasa puas (mengeluarkan air mani) ; 

b. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa berulang-ulang hingga terakhir kali 

pada hari Rabu tanggal 13 April 2005 terdakwa meminta istri beserta anaknya 

untuk tidur dalam keadaan telanjang, permintaan tersebut ditolak oleh istri dan 

korban namun terdakwa memaksa dan mengancam akan dihajar kalau tidak 

mau menuruti kemauan terdakwa selanjutnya istri terdakwa dan korban 

dengan terpaksa (karena takut) menuruti kemauan terdakwa tidur dalam 

keadaan telanjang dengan posisi terdakwa ditengah, kemudian terdakwa 

meraba-raba kemaluan dan meremas-remas payudara saksi korban dan sekitar 

tengah malam terdakwa memeluk korban dari belakang dan mengangkat kaki 
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kanan korban selanjutnya memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi 

korban dengan cara menyodok-nyodokkan hingga keluar air mani, setelah itu 

terdakwa menyuruh saksi korban untuk memeluk terdakwa dan terdakwa 

memasukkan kemaluannya ke kemaluan saksi korban lagi sampai 

mengeluarkan air mani selama kurang lebih 10 menit. Kemudian sekitar jam 

05.00 wib saat istrinya sudah bangun terdakwa memeluk korban sambil 

meraba-raba payudara dan kemaluan korban serta mengangkat tubuh korban 

keatas tubuh terdakwa, selanjutnya terdakwa berusaha memasukkan 

kemaluannya kedalam kemaluan korban dengan dibantu tangannya saat itu 

korban berusaha berontak dan melepaskan diri lari kedapur menemui ibunya 

dan bercerita kalau terdakwa menyetubuhinya lagi selanjutnya ibu korban 

menegur terdakwa namun ditampar mukanya oleh terdakwa akhirnya korban 

beserta ibunya merasa tidak tahan lagi dengan perlakuan terdakwa dan 

melaporkan perbuatan terdakwa kepada Kepala Kelurahan (saksi Katijan), 

akibat perbuatan terdakwa menyebabkan selaput dara Arina Sari robek luka 

lama pada posisi jam 8 dan jam 4 sebagaimana tercantum dalam Visum Et 

repertum dari Puskesmas Pracimantoro tanggal 18 April 2005 yang ditanda 

tangani oleh dr. Bambang Sugiarto 

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 294 

KUHP Jo Pasal 64 KUHP 

 

4. Pembuktian oleh Penuntut Umum 

Dalam perkara Nomor : 71/Pid.B./2005/PN.Wng untuk membuktikan dakwaannya 

Penuntut Umum di persidangan mengajukan saksi-saksi yang telah didengar 

keterangannya dipersidangan masing-masing dibawah sumpah telah memberikan 

keterangan pada pokoknya sebagai berikut: 

 

a. Saksi ARINA SARI 

1) Bahwa saksi mengenal Terdakwa oleh karena terdakwa adalah Ayah kandung 

saksi 

2) Bahwa saksi adalah anak kandung terdakwa yang kedua, dan anak kandung 

terdakwa yang pertama yakni kakak kandung saksi bernama: EKO ADI 

SUCIPTO 
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3) Bahwa saksi saat ini berumur16 (enam belas) tahun dan sudah bekerja sebagai 

penjaga Toko dan Wartel 

4) Bahwa saksi setelah tamat SD tidak melanjutkan pendidikan lagi 

5) Bahwa Terdakwa menggauli saksi sejak saksi berumur 7 (tujuh) tahun, ketika 

itu saksi baru kelas 1 (satu) SD sekitar tahun 1997, dan terakhir saksi digauli 

Terdakwa pada tanggal 12 April 2005. 

6) Bahwa pertama kali Terdakwa menggauli saksi, Terdakwa lakukan dengan 

cara : 

Ketika saksi sedang tidur sekitar pukul 13.00 wib, terdakwa datang 

menghampiri saksi lalu tidur disamping saksi, kemudian terdakwa mengelus-

elus kemaluan saksi, dan memasukkan jarinya kedalam kemaluan saksi sambil 

digerak-gerakkan (dikitik-kitik), selanjutnya terdakwa memasukkan 

kemaluannya kedalam kemaluan saksi  

7) Bahwa ketika Terdakwa berusaha memasukkan kemaluannya kedalam 

kemaluan saksi, saksi merasa sangat kesakitan, bahkan tidak sadarkan diri. 

8) Bahwa ketika sadar, saksi menangis dan merasa takut 

9) Bahwa, saksi tidak berani memberitahukan hal tersebut kepada ibu saksi, 

karena diancam terdakwa bila saksi memberitahukan ibu saksi akan dihajar. 

10) Bahwa, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan berulang-ulang setiap kali ada 

kesempatan. 

11) Bahwa, setiap kali terdakwa melakukan terdakwa melakukan perbuatannya, 

ibu dan kakak saksi sedang tidak berada dirumah. 

12) Bahwa, setiap kali terdakwa menggauli saksi, terdakwa menarik saksi keatas 

perut terdakwa, kemudian terdakwa memegangi kemaluannya dan 

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan saksi, lalu terdakwa 

menggoyang-goyang atau menggerak-gerakkan pantatnya dan pada waktu 

kemaluan terdakwa ditarik keluar, saksi melihat ada lendir putih 

dikemaluannya. 

13) Bahwa terakhir terdakwa menggauli saksi pada tanggal 12 April 2005 yang 

dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: 

a) Bahwa, pada waktu itu saksi habis dimarahi terdakwa, karena lama tidak 

pulang kerumah. 

b) Bahwa pada sore harinya sekira pukul 16.00 wib, terdakwa menyuruh 

saksi dan ibu saksi melepaskan seluruh pakaian (telanjang) demikian pula 
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terdakwa dalam keadaan telanjang lalu disuruh tidur bersama dengan 

posisi terdakwa berada di tengah atau diantara saksi dan ibu saksi (istri 

terdakwa). 

c) Bahwa, kemudian terdakwa menarik saksi naik keatas tubuh terdakwa, lalu 

kedua paha saksi dikangkang dengan posisi kemaluan saksi tepat berada 

didepan wajah terdakwa, lalu terdakwa menjilat kemaluan saksi dan 

mengisap/ menyedot darah menstruasi yang keluar dari kemaluan saksi, 

karena pada waktu itu saksi sedang mens atau datang bulan. 

d) Bahwa, setelah itu saksi kekamar mandi membersihkan badan saksi, lalu 

kembali tidur bersama terdakwa dan ibu saksi, dan pada saat itu terdakwa 

bersetubuh dengan ibu saksi, sambil meraba-raba payudara dan kemaluan 

saksi, dan selanjutnya pada malam harinya sambil memeluk dan meraba-

raba / meremas payudara dan kemaluan saksi Terdakwa kemudian 

menyetubuhi saksi dengan cara saksi tidur membelakangi terdakwa dan 

kaki kanan diangkat keatas, kemudian terdakwa memasukkan 

kemaluannya yang sudah tegang kedalam kemaluan saksi sambil 

menggoyang-goyang pantatnya sampai terdakwa mengeluarkan lendir 

putih (sperma) dari kemaluannya. 

e) Kemudian menjelang pagi sekitar pukul 05.00 wib Terdakwa kembali 

menyetubuhi saksi lagi dengan cara menarik saksi keatas tubuh terdakwa, 

kemudian dengan posisi duduk diatas perut terdakwa, selanjutnya 

terdakwa membuka kedua paha saksi lalu terdakwa memasukkan 

kemaluannya kedalam kemaluan saksi lalu menggoyang-goyang pantatnya 

sampai terdakwa merasa puas dan tertawa sendiri. 

f) Bahwa setelah itu saksi kekamar mandi membersihkan tubuh saksi, lalu 

saksi melaporkan apa yang dilakukan terdakwa pada ibu saksi, kemudian 

ibu saksi menegur terdakwa, namun terdakwa marah dan memukul ibu 

saksi. 

g) Bahwa, selanjutnya karena saksi dan ibu saksi sudah tidak tahan 

menghadapi perlakuan terdakwa, maka saksi dan ibu saksi melaporkan 

perbuatan terdakwa tersebut pada Pak Katijan (Kaling). 

h) Bahwa, saksi dan ibu sangat ketakutan menghadapi terdakwa, karena 

terdakwa sering marah-marah dan sering mabuk karena minum-minuman 

keras, bahkan ibu saksi sering dipukuli terdakwa. 
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i) Bahwa, setiap kali menyetubuhi saksi, terdakwa selalu mengancam saksi, 

dengan mengatakan akan menghajar atau membunuh saksi. 

j) Bahwa, atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya. 

 

b. Saksi PARSIYEM binti MENTO KARSO 

1) Bahwa, terdakwa adalah suami saksi, dan korban adalah anak kandung saksi 

yang kedua. 

2) Bahwa, dari perkawinan saksi dan terdakwa, dikaruniai 2 (dua) orang anak 

yaitu EKO ADI SUCIPTO dan ARINA SARI (saksi korban) 

3) Bahwa, Arina Sari (korban) lahir pada tanggal 21 Agustus 1989 dan saat ini 

berusia 16 (enam belas) tahun 

4) Bahwa, pada hari Selasa tanggal 12 April 2005, bertempat dirumah saksi 

ketika itu sekitar pukul 16.00 wib Saksi dan anak saksi ARINA SARI (korban) 

baru pulang dari SOLO. 

5) Bahwa, pada saat itu saksi dan anak ARINA SARI (korban) dimarahi oleh 

terdakwa yang ketika itu habis minum-minuman beralkohol, dan akibat 

dimarahi terdakwa saksi maupun saksi korban sangat ketakutan. 

6) Bahwa, selanjutnya terdakwa menyuruh saksi dan anak saksi (korban) melepas 

seluruh pakaian (telanjang) lalu disuruh tidur dengan posisi terdakwa ditengah 

(diantara saksi dan saksi korban). 

7) Bahwa terdakwa, lalu terdakwa meraba-raba payudara dan kemaluan anak 

saksi (saksi korban), kemudian saksi korban ditarik terdakwa keatas tubuh 

terdakwa, lalu terdakwa menjilati/ mengisap kemaluan  

8) Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. 

 

c. Saksi KATIJAN 

1) Bahwa, saksi sebagai Kepala Lingkungan (Kaling) di lingkungan Tanggerang 

Rt.04 / Rw IX Kel, Gedong, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri sejak tahun 

1999 sampai sekarang 

2) Bahwa, pada hari Rabu tanggal 13 April 2005, Arina Sari (saksi korban) 

bersama ibunya (saksi Parsiyem) datang kerumah saksi dan melaporkan 

bahwa ARINA SARI (korban) telah disetubuhi oleh Bapak kandungnya 

(terdakwa MULYONO) sudah berulang kali menyetubuhinya. 
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3) Bahwa, setelah mendapat laporan tersebut saksi lalu mendatangi terdakwa dan 

menanyakan kebenaran laporan tersebut dan terdakwa mengakuinya. 

4) Bahwa terdakwa mengakui pula kalau perbuatannya telah dilakukan berulang 

kali  

5) Bahwa, kemudian saksi mengumpulkan Tokoh masyarakat dan tokoh Pemuda, 

lalu mengadakan rapat/musyawarah yang hasilnya antara lain, menyatakan 

bahwa perbuatan terdakwa adalah perbuatan yang melanggar susila, kemudian 

saksi langsung melaporkan pada polisi. 

6) Bahwa, saksi juga mengetahui kalau terdakwa sering minum-minuman 

beralkohol jenis ciu. 

7) Bahwa, saksi mengetahui kalau korban adalah benar anak kandung terdakwa. 

8) Bahwa, korban saat ini telah bekerja di Solo dan biasanya pulang kerumah 

seminggu sekali demikian pula dengan istri serta anak terdakwa yang pertama, 

bekerja di Solo 

9) Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya. 

 

Keterangan Terdakwa: 

1) Bahwa, Terdakwa menikah dengan saksi Parsiyem pada tahun 1986, dan 

mempunyai dua orang anak yaitu : EKO ADI SUCIPTO, lahir pada tahun 

1987 dan anak kedua : ARINA SARI, lahir pada tahun 1989 (korban)  

2) Bahwa, pekerjaan terdakwa sebagai buruh bangunan / Tani 

3) Bahwa, terdakwa pernah menyetubuhi anak terdakwa yang kedua yakni 

ARINA SARI (korban) sejak tahun 1997 ketika itu korban berusia 7 (tujuh) 

tahun. 

4) Bahwa, bermula terdakwa minta dikerik korban, kemudian terdakwa 

menyuruh korban melepas celana dalamnya dan terdakwa mengelus-elus / 

meraba-raba kemaluan korban, dan karena terdakwa sudah tidak sanggup 

menahan nafsu birahi, terdakwa lalu menyetubuhi korban. 

5) Bahwa, selanjutnya setiap ada kesempatan yakni ketika istri dan anak 

terdakwa yang pertama tidak berada dirumah, terdakwa selalu melampiaskan 

nafsu birahinya pada saksi korban dengan cara menyetubuhinya. 

6) Bahwa, setiap kali menyetubuhi korban, terdakwa selalu merasa puas yakni 

sampai mengeluarkan sperma. 
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7) Bahwa, kadang-kadang sperma terdakwa dikeluarkan didalam kemaluan 

korban dan sering pula sperma terdakwa ditumpahkan diluar kemaluan 

korban, karena terdakwa takut korban hamil. 

8) Bahwa, terdakwa menyetubuhi korban, karena setiap kali ingin bersetubuh 

dengan istri terdakwa, istri terdakwa tidak berada dirumah karena bekerja di 

Solo. 

9) Bahwa, setiap kali menyetubuhi korban, terdakwa selalu mengancam korban 

untuk tidak memberitahukan kepada siapa-siapa maupun kepada ibu korban. 

10) Bahwa, terakhir kali terdakwa menyetubuhi korban pada hari Rabu tanggal 13 

April 2005, ketika itu istri dan anak terdakwa (korban) baru pulang dari Solo, 

lalu terdakwa memarahi istri dan korban karena sudah lama tidak pulang 

kerumah. 

11) Selanjutnya terdakwa menyuruh anaknya ( saksi korban) dan istrinya (saksi 

Parsiyem) telanjang, lalu tidur bertiga dengan posisi terdakwa ditengah. 

12) Ketika itu istri (saksi Parsiyem) dan korban tidak berani melawan karena takut 

pada terdakwa. 

13) Bahwa, sambil tiduran terdakwa menyuruh korban naik keatas tubuh terdakwa 

lalu terdakwa menjilat / mengisap kemaluan korban yang saat itu sedang 

datang bulan. 

14) Selanjutnya pada sore hari itu terdakwa bersetubuh dengan istri terdakwa 

(saksi Parsiyem) sambil meraba-raba payudara dan kemaluan korban. 

15) Pada malam harinya sambil tiduran terdakwa mengelus-elus payudara dan 

kemaluan korban, kemudian terdakwa menarik korban keatas tubuhnya 

dengan posisi korban duduk tepat diatas kemaluan terdakwa yang sudah 

tegang, lalu terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban 

sambil menggoyang-goyang pantatnya sampai terdakwa merasa puas dengan 

mengeluarkan air mani. 

16) Bahwa, pada pagi harinya (menjelang subuh), kembali terdakwa menyetubuhi 

korban. 

17) Bahwa, pada pagi harinya ketika terdakwa bangun, terdakwa ditegur oleh 

istrinya (saksi Parsiyem) dengan mengatakan ”kenapa terdakwa berbuat 

seperti itu (menyetubuhi) anaknya sendiri”, terdakwa marah lalu memukul 

saksi Parsiyem. 
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18) Bahwa, setiap kali terdakwa mengajak korban untuk bersetubuh, korban selalu 

menolak, namun karena terdakwa marah dan mengancam akan memukuk 

korban, akhirnya korban menuruti keinginan terdakwa. 

19) Bahwa, terdakwa merasa menyesal dan merasa bersalah telah menyetubuhi 

anak kandungnya sendiri. 

 

5. Tuntutan Hukum oleh Penuntut Umum (Requisitoir) 

a. Menyatakan Terdakwa Mulyono bin Karso Wikromo, bersalah melakukan tindak 

pidana dengan kekerasan atau ancaman memaksa anak untuk bersetubuh 

dengannya sebagaimana disebut dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU no 23 

Tahun 2002, tentang perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 

(sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah tetap ditahan. 

c. Menghukum terdakwa agar membayar denda sebesar Rp.60.000.000,- (Enam 

puluh juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan. 

d. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2500,- (dua ribu 

lima ratus rupiah) 

6. Pembelaan dari terdakwa (Pledoi) 

Terdakwa dalam perkara Nomor : 71/Pid.B/2005/PN.Wng menyampaikan 

pembelaannya secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa menyatakan 

mohon keringanan hukuman. 

7. Pertimbangan Hakim (Pembuktian Hakim) 

Menimbang, bahwa dari keterangan 3 (tiga) orang saksi serta keterangan terdakwa 

yang dihubungkan dengan Visum et Repertum tersebut diatas Majelis menyimpulkan 

fakta-fakta hukum sebagai berikut : 

a. Bahwa, benar pada hari Selasa tanggal 12 April 2005, bertempat di rumah 

terdakwa Mulyono bin Karso Wikromo yakni di Lingkungan Tanggerang 

Rt.04/Rw.IX, Kel, Gedong, Kec. Pracimantoro, Kab. Wonogiri, terdakwa dengan 

ancaman kekerasan memaksa saksi korban Arina Sari yang adalah anak kandung 

terdakwa untuk bersetubuh dengannya.; 

b. Bahwa, benar terdakwa telah menyetubuhi korban Arina Sari sejak tahun 1997 

ketika korban berusia 7 (tujuh) tahun.; 

c. Bahwa, benar setiap kali terdakwa menyetubuhi korban. Istri dan anak terdakwa 

yang pertama tidak berada dirumah; 
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d. Bahwa, setiap kali melakukan perbuatannya terdakwa selalu mengancam korban 

untuk tidak memberitahukan siapa-siapa terutama pada ibu korban; 

e. Bahwa, setiap kali setelah disetubuhi terdakwa, korban selalu menangis dan 

merasa ketakutan; 

f. Bahwa, benar terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara mengelus-elus / 

meraba-raba kemaluan korban, kemudian setelah kemaluan terdakwa tegang 

dengan posisi korban duduk tepat diatas kemaluan terdakwa, lalu terdakwa 

memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan korban sambil menggoyang-

goyang pantatnya sampai terdakwa mencapai kepuasan dengan mengeluarkan air 

mani 

Menimbang, bahwa setelah memperyimpangkan segala sesuatu sebagai mana terurai 

diatas, sampailah Majelis pada pertimbangan tentang tindak pidana yang didakwakan 

kepada terdakwa seperti yang tercantum dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum. 

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-

fakta Yuridis yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang diperkuat Visum Et 

Repertum No : 812/04/Pus.2005 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr Bambang 

Sugiarto, Kepala Puskesmas Pracimantoro I serta keterangan terdakwa dalam 

persidangan, apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan kepadanya. 

 

8. Putusan Hakim 

Dalam perkara Nomor : 71/Pid.B/2005/PN.Wng dihasilkan putusan yaitu: 

a. Menyatakan bahwa terdakwa MULYONO bin KARSO WIKROMO tersebut 

diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana ”DENGAN SENGAJA MELAKUKAN ANCAMAN KEKERASAN 

MEMAKSA ANAK UNTUK BESETUBUH DENGANNYA” 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 

selama 8 (delapan) tahun. 

c. Menetapkan bahwa masa penahan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 

seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

d. Memerintahkan terdakwa tetap dalam tahanan. 

e. Menghukum pula terdakwa dengan pidana sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh 

juta rupiah). 
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f. Menetapkan bahwa apabila pidana denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, 

maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. 

g. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 

2.500.,- (dua ribu lima ratus rupiah). 

 

 

PEMBAHASAN 

PERANAN KETERANGAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PERKARA 

PERKOSAAN 

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pembuktian perkara pidana di depan 

persidangan, beban pembuktian terletak pada Penuntut Umum melalui Surat Dakwaan 

yang diajukannya. Dalam pembuktian di depan persidangan, Penuntut Umum 

mempergunakan alat-alat bukti yang ditemukan dalam proses tersebut. Dalam perkara 

perkosaaan yang menjadi obyek penelitian ini, sebagaimana penulis sajikan yaitu Perkara 

Nomor : 71/Pid.B/2005/PN.Wng alat-alat bukti yang ditemukan Penuntut Umum di depan 

persidangan berupa : 

a. Keterangan para saksi  

Dalam perkara ini  saksi-saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum 

adalah Saksi I (korban) Arina Sari, saksi II (ibu korban) Partiyem, saksi III (Kepala 

Lingkungan di lingkungan Tangerang Rt.04/Rw IX Kel.Gedong, Kec.Pracimantoro) 

Katijan. Dimana ketiga saksi di atas telah memenuhi aturan ketentuan syarat sahnya  

keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian, yaitu: 

1) Disumpah menurut Agama Islam. Maka unsur saksi harus mengucapkan sumpah 

sudah terpenuhi; 

2) Keterangan saksi yang bernilai sebagai bukti setidak-tidaknya telah dipenuhi, 

karena ketiga saksi telah memenuhi unsur yang telah dijelaskan dalam Pasal 1 

angka 27 KUHAP, bahwa seorang saksi memiliki nilai pembuktian apabila 

keterangannya sesuai dengan:          

a) Yang saksi lihat sendiri; 

b) Saksi dengar sendiri; 

c) Saksi alami sendiri; 

d) Serta menyebut alasan dari pengetahuanya itu.  

3) Agar keterangan saksi dapat dinilai sebagai alat bukti, maka keterangan tersebut 

harus dinyatakan dalam persidangan. Mengenai keterangan dari ketiga saksi di 
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atas, seluruhnya saksi memberi keterangan di dalam persidangan. Dengan 

demikian unsur sesuai pasal 185 ayat (1) KUHP telah terpenuhi; 

4) Saksi yang dihadirkan oleh penuntut umum telah sesuai dengan persyaratan dalam 

Pasal 185 ayat (2) yaitu mengenai untuk membuktikan kesalahan terdakwa paling 

sedikit harus didukung oleh “dua orang saksi“. Dan dalam perkara ini saksi yang 

dihadirkan adalah 6 (enam) orang. 

Untuk menilai kebenaran dari keterangan beberapa saksi sebagai alat bukti 

yang sah, harus terdapat saling berhubungan antara keterangan yang diutarakan 

oleh saksi. Dengan begitu dapat membentuk keterangan yang membenarkan 

adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. Seperti persesuaian antara 

keterangan ketiga saksi. 

b. Keterangan Terdakwa  

Dalam pemeriksaan persidangan keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir 

sesudah pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Hal tersebut dimungkinkan sinkronisasi 

antara keterangan terdakwa, keterangan saksi, dan alat bukti lain yang menguatkan 

dalam pembuktian terhadap perkara tersebut.  

Berdasarkan hasil pemeriksaan dalam persidangan, terdakwa Mulyono bin Karso 

Wikromo telah mengakui dan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut 

hukum melakukan tindak pidana kesusilaan sebagaimana diatur dalam dakwaan 

kesatu Pasal 81  UU No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak Jo Pasal 64 KUHP, 

yang unsur-unsurnya antara lain: 

a) Setiap orang 

b) Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

c) Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya. 

 

Penjelasan : 

(a) Unsur setiap orang 

Yang dimaksud setiap orang dalam Pasal 1 ayat (16) UU No 23 Tahun 2002 

tentang perlindungan anak adalah perseorangan atau korporasi. Dalam perkara ini 

telah diajukan seorang terdakwa yang bernama Mulyono bin Karso Wikromo yang 

telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut 

Umum, maka unsur setiap orang telah terbukti. 

(b) Unsur melakukan kekejaman, kekerasan atau ancaman kekerasan, atau penganiayaan 

terhadap anak. 
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Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa ketika 

menggauli atau melakukan persetubuhan dengan korban, terdakwa tidak memukul 

korban dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menendang atau mengikat 

korban maka unsur melakukan kekerasan tidak terpenuhi. 

(c) Unsur melakukan persetubuhan 

Bahwa dari keterangan saksi korban dan terdakwa diperoleh fakta bahwa 

dengan ancaman kekerasan telah menyetubuhi korban sejak tahun 1997 ketika korban 

berusia 7 (tujuh) tahun sampai terakhir kalinya terdakwa menyetubuhi korban pada 

tanggal 12 April 2005 

Atas dasar alat-alat bukti tersebut. Penuntut Umum berhasil membuktikan 

dakwaannya berupa : 

Dakwaan Primair: 

a. Terdakwa Mulyono bin Karso Wikromo secara berturut-turut yang dipandang 

sebagai suatu perbuatan berlanjut, dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

encaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau 

dengan orang lain, 

b. Terdakwa MULYONO bin KARSO WIKROMO secara berturut-turut yang 

dipandang sebagai suatu perbuatan berlanjut dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa perempuan yang bukan istrinya bersetubuh dengan dia. 

c. Terdakwa Mulyono bin Karso Wikromo secara berturut-turut sengaja melakukan 

kekerasan atau encaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan 

dilakukan perbuatan cabul, 

d. Terdakwa Mulyono bin Karso Wikromo secara berturut-turut telah melakukan 

perbuatan cabul dengan anaknya yang belum dewasa, anak tiri atau anak 

pungutnya anak peliharaannya,  

Sehingga terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan, maka 

terdakwa dijatuhi hukuman atau pemidanaan yaitu  pidana penjara selama 8 (delapan) 

tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), apabila pidana 

denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana kurungan 

selama 4 (empat) bulan. 

Pada prinsipnya penuntut umum memulai pembuktian perkara di pengadilan 

selalu berpedoman pada penggunaan alat bukti kesaksian. Seandainya alat bukti 

keterangan saksi belum mencukupi, baru meningkat kepada pemeriksaan alat bukti 
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lain. Di dalam KUHAP tidak terdapat pengaturan maupun pengertian tentang saksi 

kunci, istilah saksi kunci ini biasanya dipakai oleh seorang penyidik atau oleh Jaksa 

Penuntut Umum dalam suatu proses penyelesaian tindak pidana, yang dalam hal ini 

istilah saksi kunci mempunyai arti saksi yang utama, saksi baku atau bisa dikatakan 

saksi sebagai korban yang mengalami suatu tindak pidana tersebut, mempunyai nilai 

kesaksian yang lebih dari saksi yang lainnya dan dapat  dipergunakan sebagai salah 

satu penentu dalam pembuktian suatu tindak pidana. 

Keterangan saksi ialah apa yang saksi kemukakan di dalam sidang pengadilan, 

keterangan saksi merupakan salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa 

keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat 

sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu, saksi 

tidak boleh memberikan keterangan mengenai terjadinya tindak pidana yang ia dengar 

dari orang lain. 

Peranan alat bukti keterangan saksi sebagai pemegang kunci dapat tidaknya 

terdakwa dijatuhi hukuman. Oleh karena itu harus diperhatikan aturan-aturan atau 

dasar hukum dari keterangan saksi seperti yang tercantum dalam Pasal 185 KUHAP, 

yang berbunyi sebagai berikut: 

a. Keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidang 

pengadilan. 

b. Keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa 

bersalah terhadap ketentuan yang didakwakan kepadanya. 

c. Ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) tidak berlaku apabila 

disertai  dengan suatu alat bukti yang sah lainnya. 

d. Keterangan beberapa saksi yang berdiri sendiri-sendiri tentang suatu kejadian atau 

keaadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan 

saksi itu ada hubungannya satu dengan lainya sedemikian rupa, sehingga dapat 

membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu. 

e. Baik pendapat maupun rekaan, yang diperoleh dari hasil pemikiran saja, bukan 

merupakan keterangan saksi. 

f. Dalam menilai kebenaran keterangan seorang saksi, hakim harus dengan sungguh-

sungguh memperhatikan: 

1) Persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya; 
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2) Persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; 

3) Alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan 

yang tertentu; 

4) Cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya 

dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya. 

g. Keterangan dari saksi yang tidak disumpah meskipun sesuai satu dengan yang 

lainya tidak merupakan alat bukti, namun apabila keterangan itu sesuai dengan 

keterangan dari saksi yang disumpah dapat dipergunakan sebagai tambahan alat 

bukti yang sah yang lain. 

 

Dari hasil wawancara dengan Sri Murni, SH Jaksa Penuntut Umum pada 

Kejaksaan Negeri di Wonogiri, dalam pembuktian perkara perkosaan anak di bawah 

umur yang dilakukan terdakwa Mulyono bin Karso Wikromo ini, Keterangan saksi 

merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara ini. Hampir semua 

pembuktian perkara pidana dalam perkara ini selalu bersandar kepada pemeriksaan 

keterangan saksi.  

Menurut pendapat penulis, peranan alat bukti keterangan saksi dalam perkara 

perkosaan ini apabila tanpa didukung dengan alat bukti yang lain sebenarnya sangat 

lemah untuk dijadikan sebagai dasar untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum. 

Penulis mengatakan demikian, oleh karena pada umumnya tindak pidana perkosaan 

hanya mengenal saksi yang menjdai korban tindak pidana.  Sedangkan prinsip 

pembuktian dalam hukum acara pidana, pada prinsipnya mempersyaratkan bahwa 

untuk dapat dipidanakan, minimal harus dengan dua alat bukti yang sah agar Hakim 

memperoleh keyakinan tentang hukuman terdakwa.  

Dalam tindak pidana perkosaan, biasanya saksi korban tidak sepenuhnya dapat 

memberikan kesaksian, oleh karena biasanya secara kejiwaan merasa takut dan malu 

akan ancaman yang diberikan oleh pelaku tindak pidana. Sehingga peran saksi lain, 

selain saksi korban mempunyai peranan yang sangat penting karena dengan 

keterangan saksi lain akan dapat dijadikan masukan bagi penegak hukum untuk 

membuktikan kebenaran dari hal yang teradi sesungguhnya. Hal yang tolak ukur 

pentingnya peranan saksi dalam kasus yang penulis teliti adalah bahwa saksi selain 

saksi korban adalah orang mempunyai hubungan sangat dekat dengan saksi korban, 
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sehingga keterangan saksi yang demikian dapat memiliki nilai kesaksian yang tinggi, 

sebagaimana dipersyaratkan dalam undang-undang. 

 

B. HAMBATAN – HAMBATAN JAKSA PENUNTUT UMUM DALAM 

MENGGUNAKAN ALAT BUKTI KETERANGAN SAKSI DALAM PERKARA 

PIDANA PERKOSAAN DI PENGADILAN NEGERI WONOGIRI 

Pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara dalam persidangan. 

Melalui pembuktian itu juga menentukan nasib seorang terdakwa di dalam persidangan. 

Apabila hasil pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan sesuai undang-undang 

tidak dapat membuktikan kesalahan yang dilakukan terdakwa, berarti terdakwa lolos dari 

jeratan hukum. Sebaliknya, apabila kesalahan terdakwa dapat dibuktikan dengan alat-alat 

bukti sah sesuai dengan Pasal 184 KUHAP maka sudah jelas terdakwa dinyatakan 

bersalah. 

Dalam menggunakan alat bukti keterangan saksi sebagai sarana pembuktian 

dalam perkara perkosaan terhadap anak di bawah umur diakui penuntut umum banyak 

mengalami hambatan yang berarti. Adapun hambatan-hambatan sebagaimana yang 

dijelaskan oleh Ibu Sri Murni, S.H. sebagai Jaksa Penuntut Umum yang menangani 

perkara tersebut dalam wawancara sebagai berikut:  

1. Dalam perkara perkosaan, kesulitan yang dialami penuntut umum dalam pembuktian 

biasanya terjadi karena keterangan saksi korban tidak sesuai dengan keterangan saksi-

saksi lainnya yang seharusnya memiliki nilai pembuktian lebih relevan. Perkara yang 

menyangkut kesusilaan memang diakui penuntut umum lebih terkendala sinkronisasi 

alat-alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan. Hal ini memang cukup relevan 

mengingat dalam perkara yang menyangkut kesusilaan khususnya perkosaan, 

sebagian besar yang menjadi acuan dalam penyusunan tuntutan adalah keterangan 

saksi korban dan keterangan terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut. 

2. Keterangan saksi korban yang masih dibawah umur yang masih ketakutan dengan 

pelaku yang bapak kandungnya sendiri seringkali susah ketika diminta menguraikan 

kejadian yang terjadi karena adanya ketakutan psikologis yang dialami korban. 
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3. Dalam perkara ini karena pelaku merupakan bapak kandungnya sendiri seringkali 

saksi korban dan ibu korban melindungi terdakwa karena alasan adanya hubungan 

keluarga antara mereka. 

4.  Mengenai perkosaan terhadap anak di bawah umur diakui penuntut umum harus 

cermat sebagai dasar penyusunan tuntutan, sehingga sebagai tolok ukur dalam 

putusan yang dikeluarkan oleh hakim menjadi lebih gamblang. Oleh karena itu, 

penuntut umum dituntut untuk lebih  hati-hati dalam menangani perkara ini, apalagi 

status korban yang masih belum dewasa secara usia maupun pola pikir serta tidak 

adanya saksi lain dalam perkara perkosaan juga menjadi hambatan karena pada 

umumnya tidak pidana pemerkosaan hanya terdapat saksi yang menjadi korban tindak 

pidana.   

 

 

 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB IV 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian dan pembahasan 

yang telah dilakukan, selanjutnya penulis mengambil simpulan sebagai berikut:  

1. Peranan alat bukti keterangan saksi memberikan titik terang atau kejelasan tindak 

pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa dengan didukung alat-alat bukti lainnya 

dan juga barang-barang yang lainnya. 

2. Hambatan-hambatan yang dialami Jaksa Penuntut Umum dalam menggunakan alat 

bukti keterangan saksi pada perkara perkosaan ini adalah Keterangan saksi korban 

yang masih dibawah umur yang masih ketakutan karena ancaman dari pelaku apalagi 

pelaku merupakan bapak kandungnya sendiri seringkali saksi korban dan ibu korban 

melindungi terdakwa. Selain itu tidak adanya saksi lain dalam perkara perkosaan juga 

menjadi hambatan karena pada umumnya tidak pidana perkosaan hanya terdapat saksi 

yang menjadi korban tindak pidana.   

 

B. SARAN 

Dari hasil penelitian dan pembahasan tersebut, Penulis ingin memberikan saran 

sebagai berikut : 

1. Penuntut Umum harus cermat sebagai dasar penyusunan penuntutan, sehingga sebagai 

tolak ukur dalam putusan yang dikeluarkan oleh hakim menjadi lebih gamblang. 

2. Penuntut Umum dituntut lebih hati-hati dalam menangani perkara ini, apalagi status 

korban yang masih belum dewasa secara usia maupun pola pikir. 

3. Harus ada kesesuaian keterangan saksi korban dan saksi-saksi lainnya agar nilai 

pembuktian lebih relevan. 
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