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MOTTO 

 

                               

                                  

Artinya : „‟Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang 

yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi 

dengan adil dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu 

kaum, mendorong kamu untuk Berlaku tidak adil. Berlaku adillah 

karena adil itu lebih dekat kepada takwa dan bertakwalah kepada 

Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan‟‟.(QS. Al Maidah : 8). 
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ABSTRAKS 

 

Neli Fitria (NIM : 102211026). TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM 

TERHADAP PEMBUKTIAN DENGAN VISUM ET REPERTUM DALAM 

TINDAK PIDANA PERKOSAAN 

 

Pembuktian merupakan tahap yang paling menentukan dalam suatu proses 

persidangan karena pada tahap pembuktian akan ditentukan terbukti atau tidaknya 

seseorang terdakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang telah 

didakwakan oleh penuntut umum.  Keberhasilan aparat penegak hukum di dalam 

menentukan kebenaran dan keadilan itu tergantung bagaimana cara mendapatkan 

barang bukti yang memperkuat sangkaan terhadap orang yang diduga  sebagai 

kejahatan tindak pidana. 

Dalam hukum Islam terdiri atas pengakuan, saksi, sumpah, qorinah 

(tanda-tanda) dan pengetahuan hakim.  Dalam hukum islam tidak menerangkan 

adanya visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan 

karena dalam hukum islam tindak pidana perkosaan termasuk dalam perbuatan 

zina. Pembuktian dalam perbuatan  zina  adalah apabila ada empat orang saksi 

yang melihat secara langsung perbuatan tersebut, pengakuan dan qorinah. 

Sedangkan teknologi kedokteran pada zaman modern  menuntut jawaban yang 

cepat dan tepat,  terutama oleh hukum islam yang selalu sesuai disetiap ruang dan 

waktu dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pembuktian yang 

menggunakan visum et repertum sebagai alat bukti dalam tindak pidana perkosaan 

dan Hukum Islam sendiri memperbolehkan pembuktian dengan visum et repertum 

selama itu untuk kepentingan penegakan keadilan demi terciptanyta kemaslahatan 

dalam masyarakat dan kekuatan pembuktian dengan visum et reprtum sendiri 

sama dengan kekuatan pembuktian dengan empat orang saksi dalam tindak pidana 

perkosaan. 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui:  Sebagai salah satu bahan 

rujukan bagi aparat penegak hukum,   kalangan   akademisi serta masyarakat 

tentang pentingnya alat bukti dalam tindak pidana perkosaan yang dapat 

mempercepat proses pengungkapan tindak pidana perkosaan khususnya 

pembuktian dengan menggunakan visum et repertum,   Sebagai sumbangan 

pemikiran dalam upaya memperkaya wawasan ilmu pengetahuan yang berkaitan 

dengan pembuktian tindak pidana perkosaan menggunakan visum et repertum. 

Skripsi ini merupakan hasil penelitian pustaka(library research) dengan 

menggunakan metode pendekatan kualitatif.  Data yang diperoleh adalah dengan  

pengumpulan buku-buku mengenai visum et repertum  serta buku-buku menurut 

hukum Islam.   
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TRANSLITERASI ARAB LATIN  

 

Penulisan transliterasi huruf-huruf Arab Latin dalam skripsi ini berpedoman pada 

SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 

158/1987 dan Nomor: 0543b/Untuk1987. Penyimpangan penulisan kata sandang 

(al-) disengaja secara konsisten agar sesuai teks Arabnya.  

 

 {t ط A ا

 {z ظ B ب

 ‘ ع T ت

 Gh غ |s ث

 F ف J ج

 Q ق {h ح

 K ك Kh خ

 L ل D د

 M م |z ذ

 n ن R ر

 w و Z ز

 h ه S س

 ’ ء Sy ش

 y ي {s ص

   {d ض

 

Bacaan madd:     Bacaan diftong:  

a> = a panjang     au  = َاْو  

i> = i panjang      ai َاْي=      

u>  = u panjang     iy   =  ِاْي 
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