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Tinjauan Yuridis Empiris Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana 
Pemerkosaan terhadap   Anak. Agung Septiawan, C10000164, Fakultas Hukum, 
Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 
ABSTRAK 

 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) Pertimbangan hakim dalam memutus 
tindak pidana perkosaan terhadap anak; 2) Pertimbangan untuk kepentingan umum yang 
digunakan hakim dalam memutus pidana pemerkosaan terhadap anak; 3) Perbandingan 
terhadap pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan 
terhadap anak di Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Negeri Sukoharjo.Jenis 
penelitian ini adalah  yuridis empiris. Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. 
Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa: 1) Pertimbangan yang digunakan hakim 
putusan tindak pidana pemerkosaan pada anak didasari oleh pertimbangan hukum, 
pertimbangan fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis; 2) Pertimbangan hakim terkait 
dengan kepentingan umum terdapat pada pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hal-hal 
yang memberatkan perkosaan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, 
mengakibatkan penderitaan korban secara fisik, psikologis, dan mengancam masa depan 
korban. Pertimbangan yang meringankan: terdakwa sopan, menyesal, sudah meminta maaf 
pada keluarga korban, belum pernah dihukum, mempunyai tanggungan keluarga; 3) Terdapat 
perbedaan dalam putusan ke dua Pengadilan tersebut yaitu terlihat pada pertimbangan 
sosiologis. 
 
Kata Kunci: perkosaan terhadap anak, putusan pidana, pertimbangan hakim 
 
Empirical Juridical Evaluation of Consideration Judge in Decision Crime 
Rapist to Child. Agung Septiawan, C10000164, Faculty Of Law, Muhammadiyah University 
of Surakarta. 

 
ABSTRACT 

 
Target of this research is to know 1) used by consideration judge in breaking rape doing an 
injustice to child 2) Consideration for the sake of used by public judge in breaking rapist 
crime to child; and 3) Comparison to use by consideration judge in breaking rape doing an 
injustice to child in District Court of Boyolali and Sukoharjo. This research including type 
research of empirical juridical, and technique analyzes data use analysis qualitative. 
Result of analysis indicate that 1) used by consideration judge in deciding rapist crime at 
child constituted by law consideration, conference fact consideration, and sociologist 
consideration. Sociologist consideration in the form of things weighing against and things 
lightening from the deed 2) used by law consideration judge related to public interest there 
are at sociologist consideration, that is situation exist in about the doing an injustice maker, 
what and how influence from crime, knocked down crime influence to the crime maker period 
to come, doing an injustice influence to victim. Things consideration weighing against rape 
represent deed fretting society, resulting grief of victim physically is, psychological, and 
menace victim future. Consideration lightening: defendant respectably, regretting, have 
apologized to victim family, have never been punished, having family responsibility 3) there 
are difference in second decision of the justice. This Matter seen sociologist consideration. 

 
Keyword: rape to child, crime decision, judge consideration. 
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TINJAUAN YURIDIS EMPIRIS PERTIMBANGAN HAKIM DALAM 
PUTUSAN   PIDANA   PEMERKOSAAN   TERHADAP   ANAK 

(Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Boyolali 
dan Pengadilan Negeri Sukoharjo) 

 

PENDAHULUAN 

Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, yaitu 

generasi yang dipersiapkan sebagai subjek pelaksana pembangunan yang 

bekelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak terkecuali 

Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber 

daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju 

masyarakat yang adil dan makmur, material spiritual berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945.1  

Anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan kebanyakan 

karena kurang mendapat perhatian dari orang tua serta kondisi lingkungan 

anak yang mendukung terjadinya tindak pidana perkosaan tersebut. Selain itu 

secara fisik dan mental anak jauh lebih lemah dari pelaku. Hal ini tentu saja 

merusak masa depan mereka karena tindak pidana perkosaan memberikan 

dampak yang cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental 

yang mempengaruhi sikap anak terhadap orang lain. 

Seperti yang dikutip dari Harian Joglosemar edisi Jumat, 27 Agustus 

2010: hanya dalam waktu dua hari terjadi dua peristiwa perkosaan terhadap 

anak, yaitu di Desa Cawengkal dan Desa Kedungpilang, Kecamatan 

Wonosegoro, Boyolali. Peristiwa di Cawengkal, terjadi pada Kamis 19 

                                                 
1 Nashriana, 2011, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap 
Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal. 1. 
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Agustus dengan korban masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku SMP.2 

Sedang peristiwa di Kedungpilang, terjadi pada Sabtu 21 Agustus. Korban 

masih berusia 15 tahun. Ironisnya, korban tak hanya diperkosa seorang, 

melainkan dua sampai empat orang alias diperkosa secara bergiliran. Kasus 

lainnya di Kabupaten Sukoharjo dikutip dari Solopos edisi Rabu 16 Januari 

2013, tindak pidana pencabulan menimpa Mawar (10 tahun) siswi salah satu 

SD di Sukoharjo. Akibat perlakuan tersangka, Rh (17 tahun) siswi kelas 4 SD 

itu hingga kini masih trauma Kejadian itu berlangsung akhir Desember 2012 

di ladang persawahan di Dukuh Kadusan, Desa Gumpang, Kecamatan 

Kartasura, Sukoharjo. Tersangka menindih korban dan memperkosanya. 

Tersangka dijerat pasal 81 dan 82 UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan 

Anak dengan ancaman hukuman penjara minimal tiga tahun.3 

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan 

Anak yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan 

anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan 

hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak. Anak sebagai 

bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan 

merupakan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional kedepan, oleh 

karena itu diperlukan pembinaan secara terus menerus demi kelangsungan 

hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial serta 

                                                 
2 Joglosemar, Perkosaan Anak di Cawengkal, Edisi Jumat, 27 Agutus 2010, hal. IX. 
3 Solopos, Perkosaan Anak di Gumpang, Edisi Rabu 16 Januari 2013., Kriminalitas. hal. X. 
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perlindungan dari segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak 

masa depan anak.4  

Merujuk dari UU di atas Hakim sebagai salah satu dari penegak 

hukum diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, 

serta memutus suatu perkara pidana. Seorang hakim dalam memberikan 

putusan dipengaruhi oleh beberapa hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya 

seperti faktor agama, kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya 

sehingga dapat dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang antar hakim, 

sehingga mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.5 

Melalui bukti-bukti dan faktor-faktor lain dalam persidangan, Hakim 

akan memiliki dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan. 

Pertimbangan Hakim itu dapat berupa hal yang telah diatur dalam KUHP 

maupun berdasarkan hal-hal lain yang tidak diatur dalam KUHP. Perihal yang 

menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus suatu perkara diluar KUHP 

dapat berupa penilaian lain yang sifatnya mengacu pada kebijakan 

kemanusiaan atau hal lain yang karena sifatnya dapat meringankan/ 

memberatkan terdakwa dalam penjatuhan sanksi.6 

Berdasarkan fakta di atas maka perlu diupayakan untuk menjatuhkan 

sanksi pidana yang lebih berat kepada pelaku tindak pidana perkosaan 

terhadap anak. Salah satunya adalah dengan menggunakan Undang-Undang 

                                                 
4 UU No. 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Anak  
5 Oemar Seno Aji, 2001, Hukum Pidana, Cetakan Ke-3. Jakarta: Erlangga, hal. 12. 
6 Bambang Tri Bawono, Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan 
Berat/ Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa. Jurnal Hukum, Vol. 14, No. 1, Januari 2004, hal. 2 
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Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat ancaman 

pidana dan denda.  

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana secara maksimal 

terhadap pelaku, harus mengacu pada bukti-bukti yang cukup kuat untuk 

mendukungnya. Jika bukti-bukti belum sepenuhnya mendukung, hukuman 

yang dijatuhkan harus disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada, dari berbagai 

keputusan hakim yang dijadikan pijakan analisis, tampaknya terjadi 

kontradiksi berpikir-logik di kalangan hakim antara beban pembuktian secara 

yuridis dengan problem penjatuhan sanksi. Dalam proses pembuktian sampai 

kepada penetapan amar keputusan pemerkosa (terdakwa) dinyatakan menurut 

hukum telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan. Namun, pada saat 

hakim menetapkan sanksi hukum yang harus dijatuhkan kepada pelaku, 

ternyata hakim tidak menghukum dan memberikan sanksi maksimal.7 

Berangkat dari uraian di atas, mendorong keingintahuan penulis untuk 

mengkaji Iebih jauh tentang pidana bersyarat, sehingga penulis memilih judul 

“Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak di 

Pengadilan Negeri Boyolali dan Sukoharjo.“ 

Masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini: (1)Bagaimanakah 

pertimbanagan yang digunakan Hakim dalam memutus perkara tindak pidana 

perkosaan anak? (2) Bagaimanakah Pertimbangan Hakim berkaitan dengan 

kepentingan umum dalam putusan No. 274/Pid. Sus/2012/PN Boyolali, No. 

107/Pid Sus/2012/PN Boyolali, dan No. 46/Pid.B/2008/PN. Sukoharjo? (3) 

                                                 
7 M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman, 2009, Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan 
Bagi Korban. Jurnal Menggugat Budaya Patriarkhi, hal.  9. 
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Bagaimanakah pebandingan terhadap pertimbanganm Hakim dalam Putusan 

Pidana Perkosaan terhadap Anak? 

Tujuan dan manfaat penelitian ini: (1) Untuk mengetahui 

pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan 

terhadap anak. (2) Untuk mengetahui Pertimbangan Hakim berkaitan dengan 

kepentingan umum dalam putusan No. 274/Pid. Sus/2012/PN Boyolali, No. 

107/Pid Sus/2012/PN Boyolali, dan No. 46/Pid.B/2008/PN. Sukoharjo. (3) 

Untuk mengetahui pebandingan terhadap pertimbangan Hakim dalam Putusan 

Pidana Perkosaan terhadap Anak. 

 

Kerangka Pemikiran  

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang mengikatkan kepada 

suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang 

berupa pidana. Tindak pidana perkosaan merupakan suatu fenomena kejahatan 

kesusilaan yang mengakibatkan penderitaan, melanggar suatu aturan hukum, 

yang juga disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa 

yang melanggar larangan tersebut.8 KUHP merumuskan perbuatan perkosaan 

pada Pasal 285 yang berbunyi: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar pernikahan, 

di ancam karena melakukan perkosaan, dengan pidana penjara paling lama 

dua belas tahun”.9 Sanksi sangatlah perlu dilakukan kepada pelaku tindak 

pidana atau pelanggar hukum, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku. 

                                                 
8 Sudarto, 1995, Hukum Pidana I A. Semarang: FH UNDIP, hal. 18. 
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Hal ini juga harus diterapkan pada tindak pidana kejahatan kesusilaan, 

terutama bagi pelaku pemerkosaan. Hukuman (sanksi hukum) yang harus 

diterima pemerkosa sebagai ganjaran atas perbuatan yang dilakukan 

sebenarnya telah diatur dalam dua ketentuan, yaitu Pasal 285 dan Pasal 291 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sekaligus keduanya 

menjadi aturan baku untuk menuntut dan memutus setiap kasus pemerkosaan 

yang terjadi dalam kehidupan masyarakat. 

 

Metode Penelitian 

Jenis penelitian menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat dari sudut 

tujuan penelitian hukum ada 2 yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian 

hukum sosiologis atau empiris.10 dan Jenis penelitian yang digunakan sesuai 

dengan pokok masalah yang akan diteliti yaitu jenis penelitian hukum empiris. 

Karena disini peneliti meninjau pengertian dari sistem hukum dan pelaksanaan 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode pendekatan yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan empiris, karena 

mengacu pada efektivitas pelaksanaan hukum dan norma-norma tertulis yang 

dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang dalam hal 

ini hakim. Pendekatan yuridis empiris adalah yaitu pendekatan yang 

digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data 

sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan 

penelitian data primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu 

                                                                                                                                      
9 KUHP Pasal 285 
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pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian 

dilihat bagaimana implementasinya di lapangan. Dalam hal ini aturan – aturan 

yang dikenakan diantaranya adalah: (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 

tentang KUHP. (2) Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak. (3) Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. 

Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis 

kualitatif. Tiga komponen utama analisis kualitatif adalah: (1) reduksi data, 

(2) sajian data, (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. Tiga komponen 

tersebut terlibat dalam proses dan saling berkaitan serta menentukan hasil 

akhir analisis.11 

Penelitian ini mengambil lokasi di Pengadilan Negeri Boyolali dan 

Sukoharjo. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa putusan 

pengadilan. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. 

Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. 

 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
Pertimbangan yang Digunakan Hakim dalam Memutus Perkara Tindak 
Pidana Perkosaan Terhadap Anak  

 
Berdasarkan hasil analisis pada ketiga kasus dapat disimpulkan bahwa 

pertimbangan hakim dalam memutuskan pidana pemerkosaan pada anak 

didasari oleh pertimbangan hukum, pertimbangan fakta persidangan, dan 

pertimbangan sosiologi: Pertama, pertimbangan hukum terdakwa didakwa 

dengan dakwaan subsidaritas, maka terlebih dahulu Majelis Hakim harus 

                                                                                                                                      
10 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11. Jakarta: UI Press., hal.  74. 
11 Lexy J Moleong, 2007,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda 
Karya, ., hal. 179. 
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membuktikan dakwaan yaitu melanggar Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 

82 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

dengan unsur-unsur sebagai berikut: Unsur Setiap Orang, Unsur dengan 

sengaja, Unsur melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.  

Kedua, fakta dipersidangan dalam hal ini fakta dipersidangan pada 

prinsipnya berhubungan dengan alat bukti yang sah diperoleh dari hasil 

pemeriksaan sidang pengadilan. Fakta-fakta yang terungkap dalam 

persidangan secara berturut-turut berupa keterangan saksi-saksi, keterangan 

ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, sebagai berikut: Keterangan 

saksi-saksi, Keterangan Terdakwa di persidangan, Bukti Surat, dalam 

persidangan di ajukan alat bukti berupa surat Visum Et Repertum, Bukti 

Petunjuk, adanya keterangan para saksi dan surat yang dihubungkan dengan 

keterangan terdakwa, serta adanya barang bukti, barang bukti Lain.  

Ketiga, pertimbangan sosiologis  sebelum menjatuhkan 

putusannya, Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan 

dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan tersebut. 

 

Pertimbangan Hakim yang Berkaitan dengan Kepentingan Umum 
dalam Putusan No. 274/Pid.Sus/2012/PN Boyolali, No. 
107/Pid.Sus/2012/PN Boyolali, dan No. 46 / Pid.B / 2008 / PN. Sukoharjo 
 

Pertimbangan hukum yang digunakan hakim terkait dengan 

kepentingan umum terdapat pada pertimbangan sosiologis. Hal ini karena 

keberadaan manusia sebagai makhluk sosial tentu membawa konsekuensi 

perlunya diciptakan suatu hubungan yang harmonis antara manusia yang satu 

dengan yang lainnya. Kasus 1, putusan perkara pidana Nomor :274/ Pid. Sus / 

2012 / PN. Boyolali Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan sosiologis, 
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yaitu keadaan-keadaan yang ada di sekitar si pembuat tindak pidana, apa dan 

bagaimana pengaruh dari perbuatan pidana yang dilakukan, pengaruh pidana 

yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana di masa mendatang, pengaruh tindak 

pidana terhadap korban serta banyak lagi keadaan lain yang perlu 

mendapatkan perhatian dan pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana.  

Kasus 2, putusan perkara pidana Nomor: 107/ Pid. Sus / 2012 / PN. 

Boyolali Hakim dalam kasus ini mempertimbangkan keadaan sosiologis 

bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi 

lagi, terdakwa belum pernah dihukum, serta terdakwa sudah meminta maaf 

kepada saksi korban dan keluarga saksi korban. Hal ini membuktikan bahwa 

pertimbangan sosiologis yang digunakan hakim tergantung pada 

perbuatannya. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa digolongkan “terdakwa 

sudah meminta maaf kepada saksi korban dan keluarga saksi korban”, 

sehingga hukumannya lebih ringan dari pada kasus pertama. Seorang 

terpidana yang sudah meminta maaf kepada korban, keluarga korban, dan 

masyarakat di tempat tinggalnya dapat dipandang sebagai mempunyai sesuatu 

yang patut mendapat penghargaan. Penghargaan ini berupa peringanan 

putusan pidana.  

Kasus 3, putusan perkara pidana Nomor: 46/ Pid. B / 2008 / PN. 

Sukoharjo Hakim dalam menerapkan pidana penjara pada kasus ini, 

mempertimbangkan keadaan sosiologis bahwa terdakwa berlaku sopan, 

belum pernah dihukum, dan terdakwa menyesali perbuatannya. Hal ini 

membuktikan bahwa pertimbangan sosiologis yang digunakan hakim 

tergantung pada perbuatannya. Dalam kasus ini perbuatan terdakwa 

digolongkan “terdakwa sopan selama persidangan dan menyesali 



 

 14   
 

perbuatannya”, sehingga hukumannya lebih ringan dari pada kasus pertama. 

Hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa mengakui segala perbuatannya 

dan bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya persidangan. Aspek 

kesopanan di pengadilan dan menjawab tanpa berbelit-belit menjadi 

pertimbangan yang penting.  

 
Analisis Perbandingan Terhadap Pertimbangan Hakim dalam Putusan 
Pidana Perkosaan Terhadap Anak  

 
Sesuai dengan pendapat Oemar Seno Adji yang menyatakan bahwa 

hakim sebagai salah satu dari pelaksanaan hukum diberi wewenang oleh 

Undang-Undang untuk menerima, memeriksa, serta memutus suatu perkara 

pidana. Oleh karena itu hakim dalam mengenai  suatu perkara harus dapat 

berbuat adil. Seorang hakim dalam memberikan putusan dipengaruhi oleh 

beberapa hal yang ada pada dirinya dan sekitarnya seperti faktor agama, 

kebudayaan, pendidikan, nilai, norma, dan sebagainya sehingga dapat 

dimungkinkan adanya perbedaan cara pandang antar hakim, sehingga 

mempengaruhi pertimbangan dalam memberikan putusan.12 

Terdapat beberapa perbedaan dalam putusan pemidanaan pada 

pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak. Perbedaan yang terjadi 

hanyalah pada pertimbangan sosiologis berupa faktor-faktor yang 

memberatkan dan meringankan terdakwa. Hasil perbandingan terhadap 

pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana 

perkosaan terhadap anak di Pengadilan Negeri Boyolali dan Sukoharjo dapat 

dirangkum sebagai berikut: 
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Tabel 4.1. Perbandingan Pertimbangan Hakim  

No Aspek Kasus 1 
(PN. BYL) 

Kasus 2 
(PN. BYL) 

Kasus 3 
(PN. SKH) 

1 Dakwaan Melanggar Pasal 81 
ayat (1) UUPA dan 
Pasal 81 ayat (2) 
UUPA 

Melanggar Pasal 
81 ayat (2), Pasal 
81 ayat (1), Pasal 
82 UUPA, Pasal 
287 KUHP 

Melanggar Pasal 
82 UUPA  

2 Tuntutan penuntut 
umum 

Penjara 5 tahun dan 
denda Rp. 
60.000.000,- 

Penjara 4 tahun 
dan denda Rp. 
60.000.000,- 

Penjara 5 tahun 
dan denda Rp. 
60.000.000,- 

3 Pertimbangan 
terhadap 
kepentingan 
umum yaitu 
pertimbangan 
sosiologis berupa: 
Hal yang 
memberatkan 

Perkosaan 
mengakibatkan 
penderitaan korban 
secara fisik,  
psikologis, dan 
masa depan korban  

Perbuatan 
terdakwa 
meresahkan 
masyarakat, 
merusak masa 
depan korban, 
merusak 
kehormatan 
keluarga terdakwa 
dan keluarga saksi 
korban 

Perbuatan 
terdakwa 
meresahkan 
masyarakat, 
mengakibatkan 
pengalaman 
traumatik terhadap 
korban 

4 Hal yang 
meringankan 

Terdakwa sopan, 
terus terang, merasa 
bersalah dan  
menyesal, belum 
pernah dihukum, 
mempunyai 
tanggungan 
keluarga 

Terdakwa 
menyesal, belum 
pernah dihukum, 
terdakwa sudah 
meminta maaf  

Terdakwa sopan, 
belum pernah 
dihukum, dan 
menyesali 
perbuatannya 

5 Putusan  Melanggar Pasal 81 
ayat (1) UUPA dan 
dipidana Penjara 4 
tahun dan denda 
Rp. 60.000.000,- 

Melanggar Pasal 
81 ayat (2) UUPA 
dan dipidana 
Penjara 3 tahun 
dan denda Rp. 
60.000.000,- 

Melanggar Pasal 
82  UUPA dan 
dipidana Penjara 3 
tahun dan denda 
Rp. 60.000.000,- 

Sumber: data diolah 

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa ada beberapa 

perbedaan dalam putusan pemidanaan pada pelaku tindak pidana perkosaan 

terhadap anak. Perbedaan tersebut terletak pada pertimbangan sosiologis 

berupa faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan terdakwa. 

                                                                                                                                      
12 Oemar Seno Aji, Op. Cit. hal. 12 
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PENUTUP 

Kesimpulan 

 Pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutuskan pidana 

pemerkosaan pada anak didasari oleh pertimbangan hukum, pertimbangan 

fakta persidangan, dan pertimbangan sosiologis. (1) Pertimbangan Hukum 

berupa terpenuhinya unsur delik pada Pasal 81 ayat (1) dan (2), Pasal 82 

UUPA yaitu setiap orang, dengan sengaja, dan melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain. (2) Fakta Dipersidangan berupa alat bukti 

dan saksi. (3) Pertimbangan Sosiologis, sebelum menjatuhkan putusannya, 

Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal 

yang meringankan dari perbuatan tersebut 

 Pertimbangan hukum yang digunakan hakim terkait dengan kepentingan 

umum terdapat pada pertimbangan sosiologis. Pertimbangan hal-hal yang 

memberatkan perkosaan merupakan perbuatan yang meresahkan masyarakat, 

mengakibatkan penderitaan korban secara fisik,  psikologis, dan mengancam 

masa depan korban. Pertimbangan yang meringankan: terdakwa sopan, 

menyesal, sudah meminta maaf pada keluarga korban, belum pernah 

dihukum, mempunyai tanggungan keluarga.  

 Terdapat perbedaan dalam putusan pemidanaan pada pelaku tindak pidana 

perkosaan di antara Pengadilan Negeri Boyolali dan Sukoharjo. Hal ini 

terlihat pada pertimbangan sosiologis yaitu atau keadaan yang ada di sekitar 

si pembuat tindak pidana yang mendorong pelaku melakukan tindakan 

perkosaan, hal yang memberatkan dan hal yang meringankan.   



 

 17   
 

Saran 

Bagi Hakim: Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan 

dalam mengambil putusan terhadap tindak pidana pemerkosaan terhadap anak 

agar memberikan efek jera terhadap pelaku. Aturan hukum yang telah dibuat, 

harus betul-betul diterapkan sebaik mungkin sesuai dengan fungsinya. Hakim 

dalam menindak para pelaku perkosaan agar lebih mempertimbangkan 

pemulihan hak-hak anak sebagai korban perkosaan. 

Bagi aparat pemerintah: Pemerintah perlu menghentikan peredaran 

film-film atau bacaan yang mengandung unsur pornografi, sehingga dapat 

mencegah ataupun mengurangi peningkatan tindak pidana perkosaan terhadap 

anak. Perlu meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap hukum, 

meningkatkan kesadaran hukum masyarakat bahwa segala perbuatan yang 

menimbulkan kerugian bagi orang lain dapat dipidana. Perlu adanya 

sosialisas kepada korban tindak pidana perkosaan akan haknya untuk 

mengajukan penggabungan gugatan ganti kerugian ke dalam proses pidana. 

Bagi masyarakat umum: Masyarakat harus dapat meningkatkan 

mentalitas, moralitas, serta keimananan dan ketaqwaan pada diri sendiri yang 

bertujuan untuk pengendalian diri yang kuat sehingga tidak mudah tergoda 

untuk melakukan sesuatu yang tidak baik, dan juga untuk mencegah agar 

dapat menghindari pikiran dan niat yang kurang baik di dalam hati serta 

pikirannya, bagi penelitian berikutnya hasil penelitian ini dapat dijadikan 

bahan referensi untuk penelitian lanjutan mengenai pemidanaan terhadap 

pelaku tindak pidana perkosaan. 
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