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ABSTRAK 
 

Dewasa ini di Indonesia semakin banyak terjadinya suatu kejahatan 

terhadap sesama manusia baik itu berupa kejahatan secara fisik ataupun materiil, 

seperti pada tindak pidana pemerkosaan, semakin banyaknya tindak pidana 

pemerkosaan di Denpasar tidak serta merta terjadi begitu saja. Dalam hal ini 

apakah korban dalam tindak pidana perkosaan dijadikan pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan berat ringannya putusan, upaya apa yang dapat di lakukan 

untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, 

sehingga harus dilakukan penelitian empiris yaitu langsung melakukan penelitian 

lapangan dan interview terhadap seorang hakim. Peran korban dalam tindak 

pidana pemerkosaan sebagai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat 

ringannya putusan sangatlah berpengaruh. Itu dikarenakan mayoritas terjadinya 

tindak pidana di awali oleh adanya celah atau peluang dari korban itu sendiri, 

sehingga dapat membuat niat buruk dari orang lain. Maka dari itu peranan korban 

sangatlah berpengaruh terhadap pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

di persidangan. Upaya yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan 

hukum terhadap korban tindak pidana perkosaan, dapat dilakukan dengan upaya 

preventif dan upaya reprensif dimana upaya preventif dilakukan sosialisasi ke 

kemasyarakat, sedangkan dengan upaya represif melakukan penyidikan 

semaksimal mungkin agar pelaku tindak pidana perkosaan tidak lepas begitu saja 

dari tindak pidana yang disangkakan, dari pihak hakim harus diberikannya 

hukuman yang setimpal atas perbuatan yang telah diperbuat. 

 

Kata Kunci : Pemerkosaan, Peranan, Hakim, Putusan 
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ABSTRACT 

  

Today in Indonesia more and more the occurrence of a crime to humans whether 

it be as crimes physically or materially, as the criminal act of rape, criminal rape 

a lot happening in the area of Denpasar. in this case if the victim in the criminal 

act of rape would be considered by the judge in imposing a sentence lighter 

weight, if there are efforts to be made to provide protection to victims of crime 

punishment rape, so should conduct empirical research is to do direct research 

spaciousness and conducting interviews with the judges. The role of victim to the 

crime of rape is very important as the consideration of the judge in imposing a 

decision. The majority of criminal acts initiated by the abuse, and the victims 

themselves provide opportunities so that the occurrence of rape or violence, 

therefore the victim very influential law and making desperation that will be done 

by the time the trial judge. That can be done to provide legal protection to victims 

of crime of rape, can be done with preventive measures and efforts reprensif 

where preventive measures to be disseminated to the public, Conduct operation of 

liquor, remove porn video sites. While the repressive investigative efforts as much 

as possible so that the criminal rape does not easily occur and does not slip from 

the crime alleged, of the judges should be given appropriate punishment for the 

actions that have been done. 

 

 

Keywords: Rape, Role, Judge, Judgment 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Seperti yang di ketahui bahwa perlindungan hak asasi manusia pada dasarnya 

dimaksudkan untuk melindungi hak-hak seluruh manusia baik laki-laki maupun 

perempuan. Manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak, setiap 

orang berhak atas semua hak dan kebebasan tanpa perbedaan apapun berdasarkan 

jenis kelamin, dalam kenyatanya masih banyak hak-hak khususnya perempuan 

dikesampingkan. 

Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah dijelasakan bahwa hak asasi 

fundamental melindungi martabat dan nilai pribadi seseorang serta hak-hak yang 

sama antara laki-laki dan perempuan mengingat Indoneisa sebagai Negara peserta 

mempunyai kewajiban untuk mentaati ketentuan dan prosedur yang telah 

ditetapkan dalam instrument hukum internasional tersebut, maka Indonesia 

sebagai anggota PBB juga mempunyai kewajiban untuk melaksanakan ketentuan 

serta langkah-langkah yang telah ditetapkan dalam deklarasi tersebut. Tetapi 

masih banyak dalam masyarakat terjadi tindakan kekerasan, pihak yang dirugikan 

dari adanya kekerasan adalah korban. 

Korban (victim) adalah orang-orang yang secara individual atau kolektif, telah 

mengalami penderitaan, meliputi penderitaan emosi, kerugian ekonomis atau 

pengurangan subtansial hak-hak asasi, melalui perbuatan-perbuatan atau 

pembiaran-pembiaran (omissions) yang melanggar hukum pidana yang berlaku di 
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negara-negara anggota meliputi juga peraturan hukum yang melarang 

penyalahgunaan kekuasaan.1 Salah satu bentuk kekerasan terhadap korban yang 

mempunyai dampak problematik sosial yang serius adalah tindak kekerasan 

terhadap kesusilaan khususnya perkosaan. Masalah hubungan penjahat dengan 

korban bukanlah masalah yang baru, selama berabad-abad merupakan salah satu 

subjek yang paling diabaikan dalam studi mengenai kejahatan dan dalam 

pelaksanaan keadilan pidana. Si korban tidaklah hanya sebab dan dasar proses 

terjadinya kriminalitas tetapi memainkan peranan penting dalam usaha mengerti 

masalah kejahatan.2 

Perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus mendapat 

perhatian dan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan harus 

diperhatikan karena korban sangat peka terhadap berbagai macam ancaman 

gangguan mental, fisik, dan sosial. Selain itu, kerap kali mereka tidak mempunyai 

kemampuan untuk memelihara, membela serta mempertahankan dirinya.3 Kajian 

viktimologi terjadinya viktimisasi peranan korban dapat menjadi faktor artinya 

korban dipandang dapat memainkan peran dan menjadi unsur yang penting dalam 

suatu tindak pidana yang menimbulkan korban (viktimisasi). Begitu eratnya 

peranan korban dalam terjadinya viktimisasi yang disebabkan interaksi lebih 

dahulu antara korban dan pelaku.4 

                                                 
1Arif Gosita, 2009, Masalah Korban Kejahatan, Universitas Trisakti, Jakarta, (selanjutnya 

disebut Arif Gosita I) h. 90. 
2 Ibid, h. 62 
3 Arif Gosita, 1995, Bunga rampai Viktimisasi, PT. Eresco, Bandung (selanjutnya disebut 

Arif Gosita II), h. 136.  
4 Rena Yulia, 2010, Victimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan, Graha 

Ilmu, Bandung, h. 82 
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Kasus pemerkosaan yang terjadi di wilayah Denpasar cukup marak dimana 

banyak kasus-kasus pemerkosaan yang ditangani oleh Unit Pelayanan Perempuan 

dan Anak (PPA) Polda Bali. Adapun jumlah kasus-kasus pemerkosaan yang 

terjadi di Polda Bali sebagai berikut :  

1.1. Data Kasus Pemerkosaan di Polda Bali 

No Jenis Kasus 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

(Januari-

Agustus) 

Jumlah 

1 KDRT 110 94 60 43 83 42 432 

2 SEKSUAL 13 15 13 25 29 26 102 

3 ABH 18 2 13 8 19 15 63 

4 PENELANTARAN 0 0 12 4 5 4 25 

5 MRTP 49 28 5 18 22 8 130 

6 KEKERASAN 

TERHADAP 

ANAK 

15 10 22 17 8 4 76 

7 PENCURIAN 0 2 0 0 1 3 6 

Jumlah 205 151 125 115 167 102 834 

Sumber : Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Bali. 

Berdasarkan Tabel diatas dapat dijelaskan bahwa banyak terjadi tindak pidana, 

khususnya tindak pidana pemerkosaan meningkat tiap tahunnya. 

Hakim mempunyai peranan yang sangat penting dalam menciptakan keadilan 

dan ketertiban dalam dan bagi masyarakat, terlebih bagi  menyangkut putusan 
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yang dijatuhkan yang akan mempunyai akibat begitu besar terhadap kepentingan 

publik dalam hal ini pihak yang berperkara. Begitu banyak hal yang menjadi dasar 

pertimbangan bagi hakim dalam menjatuhkan putusan. Putusan tersebut harus 

memperhatikan tujuan pemidanaan, dimana agar memperbaiki pribadi dari pelaku 

kejahatan itu sendiri, membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatan.5 

Apabila seorang hakim keliru dalam mejatuhkan berat ringannya putusan maka 

keadilan hukum yang diterapkan oleh masyarakat justru terbalik menjadi ketidak 

adilan, sehingga dalam kebebasan seorang hakim harus putusan secara cermat, 

adil, penuh kearifan dan bermanfaat bagi pelaku kejahatan maupun korban itu 

sendiri. Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah di atas maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian guna menyusun skripsi dengan judul 

“PERAN KORBAN DALAM TINDAK PIDANA PERKOSAAN SEBAGAI 

PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN BERAT 

RINGANNYA PUTUSAN DI PENGADILAN NEGERI DENPASAR” 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dapat dibuat rumusan 

masalah sebagai berikut : 

1. Apakah peranan korban dalam tindak pidana perkosaan dijadikan sebagai 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan? 

2. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk memberikan perlindungan hukum 

terhadap korban tindak pidana perkosaan? 

                                                 
5Lamintang, P.A.F.Lamintang, Theo, 2010. Hukum Penitensier Indonesia, Grafia, Jakarta, h. 

11. 
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1.3 Ruang Lingkup Masalah 

Setiap karya ilmiah diperlukan adanya suatu ketegasan tentang materi yang 

diuraikan, hal ini disebabkan untuk mencegah agar materi yang dibahas tidak 

menyimpang dari pokok permasalahan, maka ruang lingkup yang dibahas dalam 

skripsi ini adalah sebagai berikut6:  

Permasalahan pertama, maka di sini akan diuraikan tentang peranan korban 

dalam tindak pidana perkosaan yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam 

memutuskan berat ringannya suatu putusan, dan upaya hukum yang dapat 

diberikan perlindungan terhadap korban tindak pidana perkosaan. 

 

1.4 Orisinalitas Penelitian  

Dalam rangka menumbuhkan semangat anti plagiat didalam dunia pendidikan 

di Indonesia, maka mahasiswa diwajibkan untuk mampu menunjukan orisinalitas 

dari penelitian yang tengah dibuat dengan menampilkan beberapa judul penelitian 

akan menampilkan 2 skripsi terdahulu yang pembahasannya berkaitan dengan 

peranan korban dalam tindak pidana perkosaan sebagai pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan hukuman : 

No Judul Skripsi Penulis Rumusan Masalah 

1 Peranan Korban 

Kejahatan 

Pencurian 

Rosady Prawira 

Putra ( Program 

Kekhususan 

1. Bagaimanakah Perkembangan 

Kasus Tindak Pidana 

Pencurian Dengan Kekerasan 

                                                 
6 Hasan Iqbal, 2002, Pokok-Pokok Materi Metode Penelitian dan Aplikasinya, Cet. I, Ghalia 

Indonesia, Jakarta, h. 43. 
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Dengan 

Kekerasan Di 

Kota Makasar 

Hukum Pidana 

Fakultas Hukum 

Universitas 

Hasanuddin 

Makasar), Tahun 

2014 

 

di Kota Makassar? 

2. Bagaimanakah Peranan Korban 

Kejahatan Tindak Pidana 

Pencurian Dengan Kekerasan 

di Kota Makassar? 

2 Kekuatan 

Pembuktian 

Keterangan 

Saksi Korban 

Anak Dalam 

vonis Bebas 

Untuk Tindak 

Pidana Asusila 

Di Persidangan 

( Studi Kasus 

Putusan Kasasi 

Makamah 

Agung No. 

1668/Pid.Sus/20

10   

Septiani Herlinda ( 

Fakultas hukum 

Program Ilmu 

Hukum 

Kekhususan 

Hukum Tentang 

Pratiksi Hukum 

Universitas 

Indonesia) Tahun 

2012   

1. Bagaimana Kekuatan 

Pembuktian Saksi Korban 

Dibawah Umur Dan Menderita 

Gangguan Mental Apabila Tidak 

Ada Saksi Lain Yang 

Medenggar, Mengalami Dan 

Melihat Sendiri Suatu Peristiwa 

Pidana 

2.  Bagamana Realitas Penanganan  

Korban Tindak Pidana Asusila 

Dan Perlindungan Saksi Korban 

Anak Dilihat Dari Persefektif 

Gender (UU No 23 Tahun  2002 

Tentang Perlindungan Anak  
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1.5 Tujuan Penelitian 

1.5.1 Tujuan Umum 

Adapun tujuan umum dari penulisan ini adalah untuk mengetahui 

tentang peran korban dalam tindak pidana perkosaan sebagai 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya putusan di 

Pengadilan Negeri Denpasar. 

1.5.2 Tujuan Khusus  

Disamping tujuan umum terdapat juga tujuan khusus. Adapun 

tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1) Untuk mengetahui dan memahami peranan korban dalam tindak 

pidana perkosaan sebagai pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan berat ringannya putusan. 

2) Untuk mengetahui dan memahami upaya hukum yang dapat 

dilakukan untuk memberikan perlindungan terhadap korban 

tindak pidana perkosaan.  

1.6 Manfaat Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah terdapat manfaat dari pada penulisan karya 

ilmiah ini, yaitu sebagai berikut : 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

 Tulisan ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan baik di 

bidang ilmu pengetahuan secara umum maupun secara khusus, ilmu 

hukum pidana khususnya viktimologi yang dapat dilakukan oleh korban 
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apabila telah mendapat perlakuan tindak pidana kejahatan dalam 

pemerkosaan. 

 

1.6.2 Manfaat Praktis  

Manfaat praktis dalam penulisan karya ilmiah ini adalah untuk 

dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi pratisi, akademisi dan 

mahasiswa maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam 

menyelesaikan permasalahan hukum serupa. 

 

1.7 Landasan Teoritis 

 Dewasa ini kejahatan (perkosaan) telah banyak terjadi di kalangan 

masyarakat yang menyebabkan situasi-situasi ketakutan yang menghantui 

masyarakat, menurut Arif Gosita korban adalah mereka yang menderita jasmani 

dan rohani sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan 

kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan 

hak asasi yang menderita. Dasar dari perlindungan korban kejahatan yang 

berasaskan pada penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, 

keadilan, tidak diskriminatif dan kepastian hukum.7 

a. Teori Peran  

Teori peran atau yang disebut dengan Role of Theory (bahasa inggris) atau 

theorie van de rol (bahasa belanda) merupakan teori yang menganalisis 

mengenai tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh orang-orang atau 

                                                 
7 H. Siswanto Sunarso, 2014, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafik, 

Jakartra, h. 184. 
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lembaga-lembaga yang mempunyai kedudukan dalam masyarakat, baik 

mempunyai kedudukan formal ataupun informal. Menurut Robert Linton 

teori peran menggambarkan : 

Interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan 

apa-apa yang ditetapkan oleh budaya. Sesuai dengan teori ini, harapan-

harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk 

berprilaku dalam kehidupan sehari-hari. Menurut teori ini, seseorang yang 

mempunyai peran tertentu misalnya sebagai dokter, mahasiswa, orang tua, 

wanita, dan lain sebagainya, diharapkan agar seseorang yang tadi 

berprilaku sesuai dengan peran tersebut. Mengapa seseorang mengobati 

orang lain, karena dia adalah dokter. Jadi karena statusnya dokter, maka 

dia harus mengobati pasien yang datang kepadanya dan perilaku 

ditentukan oleh peran sosialnya.8 

Sedangkan B.J.Biddle mengkaji teori peran dari aspek ruang 

lingkupnya. Ada dua ruang lingkup kajian teori peran, yakni kehidupan 

sosial dan ciri-ciri perilaku masyarakat. B.J.Biddle membagi 5 (lima) 

model utama dari teori peran yakni : 

1. Teori peran fungsional (functional role theory) merupakan teori yang 

mengkaji perkembangan peran sebagai norma-norma sosial bersama 

untuk posisi sosial tertentu; 

                                                 
8 Robert Linton (et.al.), 2014, Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, 

Rajawali Pers, Jakarta, h. 143. 
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2. Teori peran interaksi simbolik (symbolic interactionist role theory) 

merupakan teori yang meneliti perkembangan peran sebagai hasil dari 

interprestasi individu terhadap tanggapan atas perilaku masyarakat; 

3. Teori peran struktural (structural role theory) merupakan teori yang 

mengkaji pada pengaruh masyarakat dalam berperan, dengan 

menggunakan model matematika; 

4. Teori peran organisasi (organizational role theory) merupakan teori 

yang mengkaji peran dalam berorganisasi; 

5. Teori peran kognitif (cognitive role theory) teori yang mengkaji 

tentang hubungan antara harapan dan perilaku.9 

Menurut Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad teori peran merupakan 

teori yang mengkaji bahwa masyarakat akan berprilaku sesuai dengan status 

dan perannya.10 Menurutnya teori ini difokuskan pada lembaga-lembaga 

yang hidup dalam masyarakat untuk berperan sesuai dengan kedudukannya 

untuk memecahkan atau mengakhiri masalah yang timbul dalam 

masyarakat. Disini teori peran mengakaji dan menganalisis tentang peran 

dari institusi-institusi dalam memecahkan, menyelesaikan dan mengakhiri 

masalah-masalah yang muncul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 

dan bernegara.  

Korelasi teori peran dalam penulisan skripsi ini adalah untuk menjawab 

bagaimana peran korban perkosaan sebagai pertimangan hakim dalam 

menjatuhkan berat ringannya keputusan. 

                                                 
9Ibid, h.145. 
10Mukyi Fajar ND dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Hukum Emprisi, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, h.143. 
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b. Teori Pemidanaan 

  Hakim sendiri harus melihat dari segi sistem pemidanaan, sistem 

pemidanaan dengan tujuan teori pembalasan atau teori absolut (absolute 

strafrechts theorien) teori relative dan teori gabungan.11 

1. Teori absolut atau teori pembalasan (vergeldingstheorie), tujuan 

pemidanaan sebagai pembalasasn terhadap para pelaku karena telah 

melakukan kejahatan yang mengakibatkan kesengsaraan terhadap 

orang lain atau anggota masyarakat, sedangkan Roeslan setelah 

mengatakan sebagai reaksi-reaksi atas delik, yang berwujud suatu 

nestapa yang sengaja ditimpakan Negara kepada pembuat delik, para 

penganutnya antara lain Kant dan Hegel,  

2. Teori Relative tujuan hukuman adalah  

a. Menjerakan, agar si pelaku atau terpidana menjadi jera dan tidak 

mengulangi lagi perbuatannya (special preventive) serta 

masyarakat umum agar menjatuhi jika melakukan perbuatan yang 

sama, akan mengalami hukuman yang serupa atau disebut pula 

general preventive; 

b. Memperbaiki pribadi si terpidana, berdasarkan perlakuan dan 

pendidikan selama menjalani hukuman, terpidana merasa menyesal 

dan tidak akan mengulangi perbuatannya dan kembali kepada 

masyarakat sebagai orang baik dan berguna; 

                                                 
11 H. Siswanto Sunarso, Op.cit, h. 246. 
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c. Mebinasakan (menjatuhkan hukuman mati) atau membuat 

terpidana tidak berdaya dengan menjatuhkan hukuman seumur 

hidup. 

3. Teori Gabungan (Zevenbergen, Pompe, Hugo de Groot, Rossi dan 

tavern) yaitu hukuman mengandung unsur pembalasan dan pecegahan 

terhadap terjadinya kejahatan dan pelanggar. 

Korelasi teori pemidanaan dalam penulisan skripsi ini adalah hakim yang 

menjatuhkan sebuah putusan terhadap perkara pidana haruslah berdasarkan 

keyakinan dari hakim tersebut dan alat-alat bukti yang sah, selain itu juga 

diperlukan suatu pertimbangan yang sifatnya non yuridis misalnya sosiologi, 

psikologi, dan logika, sehingga tata tertib masyarakat tidak tergangu serta 

memperbaiki si penjahat.  

Sehingga peranan hakim dalam menjatuhkan berat ringannya keputusan agar 

tidak memberatkan kepada korban dan terdakwa dan terciptanya keadilan. 

1.8 Metode Penelitian 

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang 

disebut ilmu. Jadi ilmu merupakan pengetahuan yang didapat lewat metode 

ilmiah. Karena ideal dari ilmu adalah untuk memperoleh interelasi yang 

sistematis.12 

1.8.1 Jenis penelitian 

 Penelitian hukum ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian 

                                                 
12 Bambang Sunggono, 2007, Metodelogi Penelitian Hukum, PT.Raja Grafindo, Jakarta, 

h. 44   
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hukum empiris menurut sorjono soekamto penelitian hukum yang terdiri 

dari penelitian identifikasi hukum (tidak tertulis) dan penelitian terhadap 

efektifitas hukum.13 

1.8.2 Jenis Pendekatan 

 Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan-

pendekatan, dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan 

informasi dari berbagai aspek mengenai isu yang sedang dicoba untuk 

dicari jawabannya. Pendekatan pendekatan yang digunakan di dalam 

penelitian hukum adalah pendekatan undang undang (statue approach), 

pendekatan kasus (case approach), pendekatan historis (historical 

approach), pendekatan komperatif (comperative approach), dan 

pendekatan konseptual (conseptual approach).14 Didalam penelitian ini 

menggunakan pendekatan undang undang (statue approach). Dilakukan 

dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkut paut 

dengan isu hukum yang sedang ditangani. Dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin 

yang berkembang didalam ilmu hukum.15 Dalam rangka pemecahan 

terhadap suatu masalah yang ada, maka dilakukan pendekatan masalah 

secara sosiologis, artinya dalam menelaah permasalahan yang diangkat 

dengan fakta yang ditunjang dengan pendekatan yuridis atau pendekatan 

undang undang. 

                                                 
13 Soerjono Soekamto, 2007, Pengentar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, 

Jakarta, h. 51 
14  Peter Mahmud Marsuki, 2008, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, h. 93. 
15  Ibid. 
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1.8.3 Sifat Penelitian 

Sifat penelitian dalam kajian ini bersifat deskriptif, yakni penelitian 

secara umum termasuk pula di dalamnya penelitian ilmu hukum, bertujuan 

mengambarkan antara teori yang sudah ada dengan pelaksanaan di 

lapangan, mengambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan 

gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan adanya tidaknya 

hubungan antara gejala dengan gejala lain dalam masyarakat.16 

1.8.4 Data dan Sumber data 

Data yang diteliti dalam penelitian hukum empiris ada dua jenis 

yaitu data primer dan data sekunder17. 

1.8.4.1 Data primer yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini 

bersumber atau diperoleh dari wawancara di lapangan yang 

dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di Pengadilan 

Negeri Denpasar dan di Polda Bali. Adapun sumber data primer 

merupakan sumber data yang diperoleh dari narasumber yang 

paling utama, dalam hal ini adalah Hakim dan Kepolisian. 

1.8.4.2 Data sekunder, yaitu data yang bersumber dari penelitian 

kepustakaan, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari 

sumber pertamanya. Melainkan bersumber dari data-data yang 

sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum.18 Yang 

termasuk dalam data sekunder antara lain: 

                                                 
16 Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2013, Pedoman Pendidikan fakultas Hukum 

Universitas Udayana, Fakultas Hukum Universitas Udayana, Denpasar, h.81. 
17 Hasan Iqbal, Op.cit, h. 83. 
18Ibid. 
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a. Bahan Hukum Primer yaitu bahan-bahan hukum yang 

mengikat yang terdiri atas : 

- UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman 

b. Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer. Misalnya karya-

karya ilmiah, Rancangan Undang-undang, dan juga hasil dari 

suatu penelitian. 

c. Bahan hukum tersier, misalnya artikel-artikel, majalah-majalah, 

surat kabar, internet, kamus, dan ensiklopedia. 

1.8.5 Teknik Pengumpulan Data. 

  Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi dokumentasi. 

Bahan hukum yang diperolehnya, diinventarisasi dan diidentifikasi serta 

kemudian dilakukan pengklasifikasian bahan-bahan sejenis, mencatat dan 

mengolahnya secara sistematis sesuai dengan tujuan dan kebutuhan 

penelitian.Tujuan dari tehnik dokumentasi ini adalah untuk mencari 

konsepsi-konsepsi, teori-teori, pendapat-pendapat, penemuan-penemuan 

yang berhubungan dengan permasalahan penelitian. 

1) Teknik studi dokumen 

Teknik studi dokumen merupakan teknik awal yang digunakan dalam 

melakukan penelitian ini dengan cara mengumpulkan data berdasarkan pada 

benda-benda berbentuk tulisan, dilakukan dengan cara mencari, membaca, 

mempelajari dan memahami data-data sekunder yang berhubungan dengan hukum 
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sesuai dengan permasalahan yang dikaji yang berupa buku-buku, majalah, 

literatur, dokumen, peraturan yang ada relevansinya dengan masalah yang diteliti. 

 

2) Teknik wawancara  

Metode wawancara adalah metode untuk mengumpulkan data dengan cara 

tanya jawab. Dalam penelitian ini wawancara yang merupakan teknik untuk 

memperoleh data dilapangan dipergunakan untuk menunjang dari data-data yang 

diperoleh melalui studi dokumen. Dimana Peneliti sebagai penanya dan Sumber 

Informan sebagai obyek yang akan dimintai keterangan dan informasi terkait 

penelitian tersebut. Pedoman daftar pertanyaan dibuat secara tak terstruktur. 

Penelitian yang dilakukan dengan wawancara kepada narasumber yaitu hakim 

yang pernah memutus perkara perkosan di Pengadilan Negeri Denpasar dan 

kepolisian dalam hal ini peranan kepolisan dalam memberi upaya-upaya 

perlindungan bagi korban di Polda Bali. Narasumber diberikan pertanyaan-

pertanyaan yang berhubungan dengan topik skripsi yang dibuat. 

 

1.8.6 Pengolahan dan Analisis Data. 

Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif. Artinya 

pengumpulan data menggunakan pedoman studi dokumen, dan wawancara. 

Penelitian dengan teknik analisis kualitatif ini keseluruhan data yang terkumpul 

baik dari data primer maupun sekunder, akan diolah dan dianalis dengan cara 

menyusun data secara sistematis, digolongkan dalam pola dan tema, 

dikatagorisasikan dan diklasifikasikan, dihubungkan antara satu data dengan data 
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lainnya, dilakukan interpretasi untuk memahami makna data, dan dilakukan 

penafsiran dari perspektif peneliti setelah memahami keseluruhan kualitas data. 

Proses analisis tersebut dilakukan secara terus menerus sejak pencarian data di 

lapangan dan berlanjut terus hingga pada tahap analisis, setelah dilakukan analisis 

secara kualitatif kemudian data akan disajikan secara deskriptif kualitatif dan 

sistimatis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


