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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan zaman di negara ini membawa pengaruh dalam 

kehidupan masyarakat. Dalam dasawarsa terakhir ini segi sosial kita 

mengalami perubahan yang besar. Perubahan tersebut membawa dampak, 

yaitu munculnya problema-problema terutama dalam lingkungan pada 

masyarakat kita. 

Masyarakat kita terdiri dari beberapa susunan, dari anak-anak, remaja, 

dan orang dewasa. Anak sebagai generasi muda inilah yang nantinya 

diharapkan mampu membawa masa depan bangsa ke arah yang lebih baik dan 

menjadi tumpuan bagi generasi sebelumnya. Oleh karena itu dalam usaha 

menciptakan kelangsungan hidup bangsa diperlukan adanya suatu pembinaan 

terhadap arah secara kontinyu demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan 

perkembangannya. 

Untuk melaksanakan pembinaan dan perlindungan terhadap anak 

diperlukan dukungan, baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat 

hukum yang lebih mantap dan memadai. Karena itu anak sebagai subyek yang 

serba lemah, baik fisik maupun mentalnya maka mereka selalu membutuhkan 

perlindungan, bukan hanya perlindungan dari keluarganya saja namun juga 

perlindungan hukum terhadap anak sebagai warga Negara.
1
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Keberadaan generasi muda dan anak-anak yang ada dalam masyarakat 

perlu mendapat perhatian, terutama mengenai tingkah lakunya. Dalam 

perkembangan menjadi manusia dewasa terkadang seorang anak melakukan 

perbuatan yang tidak terkendali atau melakukan hal yang tidak baik sehingga 

dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Perilaku tersebut timbul sebagai 

akibat dari belum stabilnya sikap dan mental serta belum matangnya 

kepribadian anak tersebut dalam menyikapi kehidupan dalam lingkungannya. 

Ketidakstabilan ini dapat menjerumuskan mereka ke arah perbuatan yang 

tidak sesuai dengan norma-norma hukum yang berlaku yang dapat 

mengganggu atau merugikan kelangsungan pergaulan hidup masyarakat. 

“Perilaku yang bersifat mengganggu tersebut akan mendapat cap (label) oleh 

masyarakat sebagai sikap dan perilaku jahat.”
2
 

Salah satu masalah yang timbul pada anak adalah masalah kenakalan 

anak yang dewasa ini dirasakan telah mencapai tingkat yang cukup 

meresahkan bagi masyarakat, baik di negara maju maupun di negara-negara 

yang sedang berkembang. Akhir-akhir ini masalah tersebut cenderung menjadi 

masalah nasional yang dirasa semakin sulit untuk dihindari, ditanggulangi, 

dan diperbaiki kembali. “Keberadan kenakalan remaja di Indonesia saat ini 

telah merambah segi-segi kriminal yang secara yuridis formal menyalahi 

ketentuan-ketentuan yang termasuk dalam KUHP maupun Perundang-

undangan di luar KUHP.”
3
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Banyak anak melakukan tindakan-tindakan yang menyimpang dari 

norma-norma yang ada, baik yang sifatnya tertulis maupun tidak tertulis. Anak 

yang melakukan pelanggaran terhadap norma yang sifatnya tidak tertulis 

(hukum adat) tidak dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.  

“Anak melakukan tindak pidana yakni apabila melanggar ketentuan 

dalam peraturan hukum pidana yang ada. Ketentuan tersebut 

misalnya, melangggar Pasal-pasal yang diatur di dalam Kitab Undang-

undang Hukum Pidana (KUHP) atau peraturan hukum pidana lainnya 

yang tersebar di luar KUHP, seperti tindak pidana narkotika, tindak 

pidana ekonomi, dan lain sebagainya.”
4
 

 

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang 

dilakukan oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor antara lain adanya 

dampak negatif dari perkembangan yang cepat arus globalisasi di bidang 

komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

perubahan gaya hidup sebagian orang tua. Perkembangan yang cepat 

membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat. 

Perkembangan tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan perilaku anak. 

Selain itu, anak yang kurang atau tidak memperoleh kasih sayang, asuhan, 

bimbingan, dan pembinaan dari orang tua, wali, atau orang tua asuh akan 

mudah terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan lingkungannya yang 

kurang sehat dan merugikan. “Kurangnya pengawasan akan mudah membawa 

pengaruh terhadap anak yang dapat merugikan perkembagan pribadi anak.”
5
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Anak belum mampu memegang tanggung jawab seperi orang dewasa. 

Karena itu pada masa tersebut terdapat kegoncangan pada individu terutama di 

dalam melepaskan nilai-nilai yang lama dan memperoleh nilai-nilai yang baru 

untuk mencapai kedewasaan. Hal ini tampak dalam tingkah lakunya sehari-

hari, baik di rumah, di sekolah, maupun di dalam masyarakat. 

Perubahan lain tampak juga pada emosi, pandangan hidup, sikap dan 

sebagainya. Karena perubahan tingkah laku inilah maka jiwanya selalu 

gelisah. “Sering pula konflik dengan orang tua karena adanya perbedaan sikap 

dan pandangan hidup, Kadang-kadang juga bertentangan dengan lingkungan 

masyarakat dikarenakan adanya perbedaan norma yang dianutnya dengan 

norma yang berlaku dalam lingkungan.”
6
 

  Penjatuhan hukum pidana terhadap anak yang telah melakukan tindak 

pidana dalam Undang-undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak 

adalah pidana pokok yang berupa penjara, kurungan, denda dan pengawasan 

serta pidana tambahan berupa perampasan barang dan ganti rugi. Selain 

pidana, anak yang melakukan pidana juga dapat diberikan tindakan 

dikembalikan kepada orang tua, negara, atau departemen sosial. 

Selain Undang-undang Pengadilan Anak, dalam penjatuhan pidana 

terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga harus melihat dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

“Ancaman pidana bagi anak telah diatur dalam KUHP yaitu 

penjatuhan bagi anak pelaku tindak pidana ditentukan setengah dari 

maksimum ancaman pidana yang diberlakukan orang dewasa, 
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sedangkan penjatuhan pidana mati dan pidana penjara seumur hidup 

tidak diberlakukan terhadap anak.”
7
   

 

Perilaku anak yang menyimpang bahkan melanggar hukum cukup 

kompleks dan beragam. Perilaku yang menunjukkan dekadensi moral manusia 

telah mereka lakukan. Perilaku menyimpang anak yang sering terjadi adalah 

penggunaan obat-obatan terlarang, tindak kekerasan, pelecehan seksual dan 

lain sebagianya. Hal yang lebih memprihatinkan lagi adalah kecenderungan 

makin maraknya tindak pidana perkosaan yang tidak hanya dilakukan orang 

dewasa, tetapi juga telah dilakukan oleh anak. Tindak pidana perkosaan 

tersebut telah di atur dalam Pasal 285 Kitab Undang-undang Hukum Pidana 

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekarasan memaksa seorang 

wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, diancam karena melakukan 

perkosaan, dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.” 

Apabila korbannya adalah anak maka dipakai Pasal 81 ayat (1) dan (2) 

Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Ayat 1 

berbunyi “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang 

lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling 

singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)” Dan ayat 2 

berbunyi “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula 

bagi setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian 
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kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan 

orang lain.”  

Tindak pidana perkosaan sering kali dilakukan oleh orang dewasa, 

akan tetapi belakangan ini pelaku perkosaan juga telah dilakukan oleh anak-

anak juga. Tindak pidana perkosaan yang pelakunya adalah anak diperkirakan 

telah banyak, hanya saja tidak diberitakan di beberapa media massa, baik 

cetak maupun madia elektronik, ini dikarenakan anak sebagai pelaku 

pemerkosaan secara fisik maupun mental masih mudah rapuh terhadap 

pengaruh perkembangan jiwa mereka. 

Pengaruh lingkungan, makin berkembangnya ilmu pengetahuan dan 

teknologi, serta kurangnya pengawasan dari orang tua menjadi salah satu 

penyebab anak malakukan tindak pidana perkosaan. Rasa keingintahuan yang 

besar dan dampak kemajuan teknologi, seperti makin maraknya film-film 

porno/ dewasa membuat pengaruh yang buruk bagi mereka sehingga mereka 

ingin melakukan hal-hal yang telah mempengaruhi pikirannya, karena jiwa 

dan mental anak masih rentan terhadap pengaruh-pengaruh dari  

lingkungannya.    

Anak yang telah melakukan tindak pidana perkosaan, dalam 

penegakannya tidak dapat diperlakukan sama dengan orang dewasa, dalam 

ukuran kecil kita yakin bahwa ada perbedaan antara pelanggar-pelanggar anak 

dengan orang dewasa, sudah seharusnya anak mendapat perlakuan khusus 

dalam proses pemeriksaan di persidangan.     
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Agar dapat terwujudnya suatu tata cara pemeriksaan anak di depan 

Pengadilan diperlukan beberapa lembaga dan perangkat hukum yng mengatur 

tentang anak serta dapat menjamin pelaksanaanya dengan berasaskan 

keadilan, salah satunya adalah perangkat undang-undang tentang tata cara 

pemeriksaan anak. 

Dengan diberlakukannya Undang-undang No.3 tahun 1997 tentang 

pengadilan anak yang di dalamnya diatur mengenai tata cara pemeriksaan 

anak di Pengadilan, diharapkan mampu menjamin perlindungan hak-hak anak 

dalam keseluruhan proses pemeriksaan di Pengadilan. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penulis tertarik untuk 

mengkaji bagaimana penegakan hukum pidana oleh pengadilan dalam kasus 

pemerkosaan dengan anak sebagai pelaku di Pengadilan Negeri Sragen yang 

diwujudkan dalam bentuk penelitian dengan judul “PENEGAKAN HUKUM 

PIDANA OLEH PENGADILAN TERHADAP ANAK SEBAGAI 

PELAKU PERKOSAAN (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Sragen)”. 

B. Pembatasan Masalah  

Agar penelitian skripsi ini mengarah pada pembahasan yang 

diharapkan dan terfokus pada pokok permasalahan yang ditentukan, tidak 

terjadi pengertian yang kabur karena ruang lingkupnya yang terlalu luas maka 

perlu adanya pembatasan masalah. 

Penelitian ini akan dibatasi pada penegakan hukum pidana oleh 

pengadilan terhadap anak sebagai pelaku pemerkosaan di Pengadilan Negeri 

Sragen. 
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C. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas maka 

penulis merumuskan masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penegakan hukum pidana oleh pengadilan terhadap anak 

sebagai pelaku perkosaan di Pengadilan Negeri Sragen ? 

2. Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam penegakan hukum 

pidana oleh pengadilan terhadap anak sebagai pelaku perkosaan di 

Pengadilan Negeri Sragen. 

 

D. Tujuan Penelitian 

Tujuan yang dilakukan penulis ini ada dua tujuan pokok, yaitu tujuan 

objektif dan tujuan subjektif, dengan penjelasan sebagai berikut: 

1. Tujuan Objektif 

a. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum pidana oleh 

pengadilan terhadap anak sebagai pelaku perkosaan di Pengadilan 

Negeri Sragen. 

b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan apa saja yang timbul dalam 

penegakan hukum pidana oleh pengadilan terhadap anak sebagai 

pelaku perkosaan di Pengadilan Negeri Sragen. 

2. Tujuan Subjektif 

a. Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis terutama 

mengenai teori-teori yang diperoleh oleh penulis selama mengikuti 



9 

 

 

perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Surakarta. 

b. Untuk memperoleh data yang selengkap-lengkapnya sebagai bahan 

dalam melakukan penyusunan penulisan hukum guna memenuhi syarat 

untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Surakarta. 

c. Untuk memberikan informasi kepada pembaca, khususnya pada pihak 

yang berhubungan dengan pengadilan anak. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Di dalam melakukan penelitian ini, penulis mengharapkan ada manfaat 

yang dapat diambil baik bagi ilmu pengetahuan bidang penelitian tersebut. 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

a. Dapat digunakan sebagai sumbangan karya ilmiah dalam 

perkembangan ilmu pengetahuan.  

b. Untuk menambah pengetahuan mengenai hukum pidana, khususnya 

tentang penegakan hukum pidana oleh pengadilan terhadap anak 

sebagai pelaku perkosaan di Pengadilan Negeri Sragen.  

c. Dapat bermanfaat dalam mengadakan penelitian yang sejenis untuk 

periode berikutnya, di samping itu juga sebagai pedoman penelitian 

yang lain. 
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2. Manfaat praktis 

a. Memberikan jawaban terhadap permasalahan yang diteliti. 

b. Memberikan manfaat untuk lebih mengembangkan penalaran, 

membentuk pola pikir yang dinamis, sekaligus untuk mengetahui 

kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh. 

 

F. Kerangka Pemikiran 

Suatu tindakan yang merugikan orang lain atau tindakan yang 

melawan hukum ada yang disebut tindak pidana. Tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana dan pelaku ini 

dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana serta tindak pidana 

merupakan pelanggaran terhadap norma atau kaidah sosial yang telah ada 

dalam masyarakat. 

Hukum dan keadilan tidak dapat dipisahkan. Keadilan dalam hukum 

terhadap pelaku tindak pidana juga perlu ditegakkan, meskipun mereka adalah 

pelaku tindak pidana namun mereka juga mempunyai hak-hak yang harus 

dipenuhi, karena itu hukuman untuk pelaku tindak pidana anak dengan pelaku 

tindak pidana orang dewasa tidak dapat disamakan.   

Hukum, menurut Subekti, melayani tujuan negara tersebut dengan 

menyelenggarakan “keadilan” dan “ketertiban”, Syarat-syarat pokok untuk 

mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan. “Ditegaskan selanjutnya, 

bahwa adil itu kiranya dapat digambarkan sebagai suatu keadaan 
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keseimbangan yang membawa ketentraman di hati orang, dan jika diusik atau 

dilanggar akan menimbulkan kegelisahan dan kegoncangan.”
8
 

Seseorang dikatakan melawan hukum apabila melanggar peraturan 

hukum pidana (KUHP) dan peraturan-peraturan lain di luar KUHP. Pelakunya 

diancam dengan pidana sesuai perbuatannya seperti yang termuat dalam 

peraturan tersebut. 

“Perbuatan yang diancam dengan hukum pidana adalah perbuatan 

yang secara mutlak harus memenuhi syarat formal, yaitu dengan 

mencocokan dengan rumusan Undang-undang yang telah ditetapkan 

yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dan peraturan-

peraturan lain yang berdimensi pidana dan memiliki unsur material 

yaitu bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat 

atau dengan kata pendek suatu sifat melawan hukum atau tindak 

pidana.”
9
      

 

Perkosaan, menurut Konstruksi yuridis Perundang-undangan di 

Indonesia (KUHP), adalah perbuatan memaksa seorang wanita yang bukan 

istrinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan. Kata-kata “memaksa” dan “dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan” di sini sudah menunjukkan betapa mengerikannya pemerkosaan 

tersebut. “Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak 

menghendakinya akan menyebabkan kesakitan hebat pada wanita tersebut, 

apalagi disertai kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya 

sebatas fisik saja, tetapi juga dari segi psikis.”
10
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Perkosaan merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan sengaja 

dan pelakunya memaksa perempuan yang tidak ada ikatan pernikahan dengan 

pelaku untuk melakukan hubungan badan dengannya. Perkosaan bisa 

dilakukan  oleh orang dewasa maupun anak-anak dan korbannya pun bisa 

wanita dewasa maupun juga yang masih anak-anak. 

“Dalam kasus kriminologi juga disebutkan Rape (perkosaan) adalah 

hubungan seks dengan wanita bukan istri orang tersebut dengan paksa 

dan bertentangan dengan kehendak wanita itu. Aspek penting dalam 

kejahatan ini adalah bukti bahwa di bawah usia tertentu wanita 

dilindungi hukum sebagai tidak mampu untuk memberikan 

pertimbangan.”
11

 

 

Anak yang telah melakukan tindak pidana perkosaan dalam 

penegakannya harus memperhatikan Pasal-pasal di dalam UU No. 3 tahun 

1997 tentang Pengadilan Anak 

Berdasarkan hal tersebut penulis mencoba untuk mengetahui dan 

memahami bagaimana penegakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku 

perkosaan dan Hambatan-hambatan apa sajakah yang timbul dalam penegakan 

hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku perkosaan. 

 

G. Metode Penelitian 

Metode penelitian, menurut Soerjono Soekanto, dirumuskan dengan 

kemungkinan sebagai berikut :
12

 

1. Suatu tipe pemikiran yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian; 
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2. Suatu tekhnik yang umum bagi ilmu pengetahuan; 

3. Cara tertentu untuk melaksanakan suatu prosedur. 

Dapat dikatakan bahwa metode merupakan suatu unsur yang mutlak 

harus ada dalam penelitian, dipilih berdasarkan dan mempertimbangkan 

keserasian dengan obyek serta metode yang digunakan sesuai dengan tujuan, 

sasaran, variable, dan masalah yang diteliti. Hal tersebut diperlukan untuk 

memperoleh hasil penelitian yang mempunyai nilai validitas dan relabilitas 

tinggi.  

Adapun metode yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan penulis termasuk dalam jenis penelitian 

hukum yuridis dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah 

suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu 

apa yang dinyatakan informan secara tertulis maupun lesan dan juga 

perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari secara utuh.
13

 Adapun data-

data yang diperoleh penulis dari Pengadilan Negeri Sragen secara umum 

dideskripsikan, kemudian dikategorikan atau dipilih secara khusus 

mengenai penegakan hukum tersebut dilaksanakan. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat dari penelitian yang akan dilakukan ini adalah penelitian yang 

bersifat “deskriptif”, yaitu penelitian yang dimaksud untuk memberi data 
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yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala yang 

diteliti.
14

 Dari penelitian tersebut, Penulis kemudian menggambarkan 

tentang penegakan hukum pidana oleh pengadilan terhadap anak sebagai 

palaku pemerkosaan, khususnya di dalam ruang lingkup wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Sragen. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Negeri Sragen dengan 

pertimbangan bahwa di kota tersebut berpotensi timbulnya beragam kasus 

pidana yang dimaksud, terutama kasus perkosaan yang dilakukan oleh 

anak serta dekat dengan kampus penulis. 

4. Sumber Data 

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian ini adalah 

subyek dari mana data diperoleh. Dalam penelitian ini penulis 

menggunakan sumber data sebagai berikut: 

a. Sumber Data Primer 

Sumber data primer dapat berupa keterangan-keterangan yang 

bersumber dari pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan 

permasalahan yang diteliti. Pihak-pihak tersebut meliputi petugas atau 

pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri Sragen. 

b. Sumber Data Sekunder 

Yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini, yaitu 

sumber data secara langsung dari beberapa literatur, dokumen-
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dokumen, arsip, peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan 

dengan masalah yang diteliti. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data adalah suatu tehnik dalam pengumpulan 

data-data yang diperlukan dari salah satu atau beberapa sumber data yang 

ditentukan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik 

pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Yaitu mencari data dengan cara mengajukan pertanyaan kepada 

subyek penelitian mengenai obyek penelitian dan hal-hal yang ada 

relevensinya dengan obyek penelitian tersebut.
15

 

b. Penelitian kepustakaan 

Merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

mengumpulkan, membaca, mempelajari, dan mengutip dari literatur, 

dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan permasalahan 

yang diteliti.  

6. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode 

analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara 
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sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai 

kejelasan masalah yang dibahas.
16

 

 

H. Sistematika Skripsi 

Penulisan skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara 

sistematis, dimana antara bab saling berkaitan sehingga merupakan suatu 

rangkaian yang berkesinambungan, adapun sistematika dalam penulisan ini 

adalah sebagai berikut: 

Pendahuluan yang berisikan gambaran singkat mengenai keseluruhan 

isi skripsi yang terdiri dari: latar belakang masalah, pembatasan masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka 

pemikiran, metode penelitian, dan sistematika skripsi. 

Tinjauan pustaka yang berisikan uraian dasar teori dari skripsi ini yang 

meliputi: tinjauan umum mengenai tindak pidana, tinjauan umum tentang 

pemerkosaan, dan  tinjauan umum tentang mengenai anak. 

Hasil penelitian dimana penulis akan menguraikan hasil penelitian dan 

pembahasan berisi pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap anak 

sebagai pelaku pemerkosaan di Pengadilan Negeri Sragen dan hambatan- 

hambatan yang timbul dalam pelaksanaan penegakan hukum pidana terhadap 

anak sebagai pelaku pemerkosaan di Pengadilan Negeri Sragen. 

Kesimpulan dan saran, berisi kesimpulan dari uraian skripsi pada bab-

bab terdahulu, serta saran yang menjadi penutup skripsi.  
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