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ABSTRAK
DIANA MAYA SARI, 2013, PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU
PEMERKOSAAN YANG BERUSIA LANJUT , Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiya Surakarta.
Seiring dengan kemajuan budaya dan ilmu pengetahuan (IPTEK), perilaku
manusia di dalam hidup bermasyarakat dan bernegara justru semakin kompleks.
Kejahatan yang dihadapi oleh manusia mengakibatkan masalah yang dihadapi
oleh manusia menjadi datang silih berganti. Masalah kekerasan seksual
merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melecehkan dan menodai harkat
kemanusiaan, serta patut dikategorikan sebagai jenis kejahatan melawan
kemanusiaan. Tindak kekerasan seksual dapat terjadi pada siapapun dan dapat
dilakukan oleh siapa saja baik orang dewasa maupun anak-anak tanpa
memandang usia bahkan lanjut usia melakukan tindakan tersebut apalagi lebih
beragam jika ditanya latar belakang tindakan tersebut.
Penelitian ini bertujuan untuk
mengetahui pertimbangan hakim,
perbedaan putusan pemidanaan dan proses penyelesaian perkara pidana pada
pelaku tindak pidana perkosaan yang berusia lanjut. Penelitian ini termasuk
penelitian yuridis normatif yang bersifat diskriptif. Penilitian ini dilakukan dengan
mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Wonogiri dan Pengadilan Negeri
Purwodadi. Data pada penelitian ini meliputi data primer dan data skunder. Data
primer berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi
penelitian yang dipilih oleh penulis. Data sekunder digunakan sebagai pendukung
data primer. Tehnik pengumpulan data adalah studi kepustakaan dan wawancara
setelah semua data terkumpul, dilakukan analisis data. Setelah data terkumpul
maka data yang telah ada dikumpulakan dianalisis secara kualitatif.
Hasil penelitian ini penulis berkesimpulan bahwa pertimbangan yang
diambil hakim pada kedua putusan didasarkan pada pertimbangan hukum,
pertimbangan fakta persidangan seperti terpenuhinya unsur-unsur yang
didakwakanterbukti secara sah dan meyakinkan serta bukti-bukti yang sah, dan
pertimbangan sosiologis bahwa perbuatan terdakwa dapat menghancurkan masa
depan korban dan perbuatan perkosaan dianggap meresahkan masyarakat. Tidak
ada perbedaan yang mendasar dalam putusan pemidanaan pada pelaku tindak
pidana perkosaan yang berusia lanjut dengan orang dewasa tetap mengacu pada
ketentuan pemutusan tindak pidana secara umum yaitu hal ini sudah sesuai
dengan ketentuan hukum yang diatur dalam KUHP bahwa usia lanjut bukan
faktor yang menghalangi seseorang untuk dikenai pidana. Proses penyelesaian
perkara pidana pemerkosaan pada pelaku usia lanjut adalah sama dengan proses
penyelesaian perkara pidana lainnya yang didasarkan pada Undang-Undang
Nomor 8 Tahun 1981.
Kata Kunci: Pertimbangan hakim, Pemidanaan, Pemerkosaan, Lanjut Usia
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