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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

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  

Terkait dengan perlindungan anak pemerintah Indonesia telah 

meratifikasi Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 

36 Tahun 1990. Pemerintah juga telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 3 

Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 butir 2 UU Nomor 23 tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa perlindungan anak adalah 

segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar 

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai 

dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari 

kekerasan dan diskriminasi.2  

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak 

yang kesemuanya mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, 

                                                           
1 Nashriana, 2011, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Penjara Terhadap 
Anak Pelaku Penyalahgunaan Narkoba, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hal. 1. 
2 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 butir 2 



 2 

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 perlindungan dari 

segala kemungkinan yang membahayakan atau merusak masa depan anak.3 

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, merupakan 

tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib diusahakan sesuai 

dengan kemampuan pemerintah. Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu 

tindakan hukum yang berakibat hukum. Upaya-upaya perlindungan anak harus 

telah dimulai sedini mungkin, agar kelak anak dapat berpartisipai secara optimal 

bagi pembangunan bangsa dan negara. Anak berhak atas perlindungan-

perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat 

pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.  

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, 

khususnya pada Pasal 3 menyebutkan bahwa perlindungan anak bertujuan untuk 

menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, 

serta mendapatkan perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera. 

Setiap anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat 

dan martabatnya sebagai manusia. 
                                                           
3 UU No. 11 Tahun 2012  tentang Sistem Peradilan Anak  
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Salah satu bentuk kejahatan yang harus diantisipasi karena sangat 

merugikan dan meresahkan masyarakat adalah tindak pidana perkosaan. Tindak 

pidana ini merupakan salah satu dari sekian banyak pelanggaran terhadap hak 

dan perlindungan terhadap anak. Seringkali anak mendapatkan perlakuan yang 

salah terutama masalah kejahatan seksual. Anak sering menjadi korban 

kejahatan seksual khususnya perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan 

yang menjadi korban ialah anak di bawah umur. 

Anak yang menjadi korban tindak pidana perkosaan 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.4 

Tindak pidana perkosaan terhadap anak bukan suatu hal yang dapat 

dianggap sebagai masalah kecil. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi 

korbannya adalah subjek hukum yang masih bersifat labil. Anak adalah tunas 

bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi 

dan dijaga dari segala tindakan yang dapat merugikannya. 

Setiap hari kasus pemerkosaan yang melibatkan anak sebagai korbannya 

sering disiarkan di berbagai media massa, baik di majalah, koran, maupun 

stasiun-stasiun televisi swasta. Banyak kasus pemerkosaan yang menimpa anak 

                                                           
4 Hendri Zulka, 2012, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak 
Pidana Perkosaan, , hal. 2.  
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sebagai korbannya yang terjadi tidak hanya di lingkungan sekolah, lingkungan 

rumah, tempat-tempat yang memungkinkan seseorang untuk melakukan 

perbuatan amoral, atau bahkan dapat terjadi di lingkungan keluarga.  

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 Agustus 

dengan korban masih berusia 13 tahun dan duduk di bangku SMP.5 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.6 

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 

                                                           
5 Joglosemar, Perkosaan Anak di Cawengkal, Edisi Jumat, 27 Agutus 2010, hal. IX. 
6 Solopos, Perkosaan Anak di Gumpang, Edisi Rabu 16 Januari 2013., Kriminalitas. hal. X. 
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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.7 

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.8 

Ancaman hukuman yang dikenakan kepada pelaku perkosaan dalam 

KUHP hanya dikenal ancaman hukuman maksimal namun tidak mengenal 

ancaman hukuman minimal. Hukuman yang dijalani oleh seorang pelaku 

sebenarnya tidak sebanding dengan derita yang dialami korban seumur hidup, 

merampas masa depan korban yang masih panjang, merampas kehidupan korban 

sebagai anak yang seharusnya penuh dengan keceriaan. Ketiadaan ancaman 

hukuman minimal membuat pelaku-pelaku lain tidak merasa takut untuk 

melakukannya. 

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 
                                                           
7 Oemar Seno Aji, 2001, Hukum Pidana, Cetakan Ke-3. Jakarta: Erlangga,  hal. 12. 
8 Bambang Tri Bawono, 2004,  Faktor-Faktor Yang Menjadi Pertimbangan Hakim Dalam 
Menjatuhkan Berat/ Ringannya Pidana Terhadap Terdakwa. Jurnal Hukum, Vol. 14, No, hal. 2. 
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dijatuhkan harus disesuaikan dengan bukti-bukti yang ada. Jadi, tidak asal 

menjatuhkan hukuman, namun juga harus disertai dengan dasar/alasan apa yang 

menjadi sebab-sebab terjadinya tindak perkosaan itu. 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.9 

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 Nomor 23 

Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang memuat ancaman pidana dan 

denda. Penggunaan Undang-Undang ini dapat menjadi pedoman bagi hakim 

dalam menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal bagi pelaku perkosaan 

terhadap anak. 

Upaya memaksimalkan hukuman bagi pelaku tindak pidana perkosaan 

terhadap anak, pihak Jaksa dalam dakwaannya dapat menggunakan Pasal 82 

UUPA yang menyebutkan bahwa:  

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman 
kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, 
atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan 
perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima 
belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak 

                                                           
9 M. Hisyam Syafioedin dan Faturochman, 2009, Hukuman Bagi Pemerkosa dan Perlindungan Bagi 
Korban. Jurnal Menggugat Budaya Patriarkhi, hal.  9. 
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Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 
60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah). Sedangkan pada Pasal 83 
UUPA disebutkan bahwa “Setiap orang yang memperdagangkan, 
menjual, atau menculik anak untuk diri sendiri atau untuk dijual, 
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).” 
 

Melalui penerapan UUPA tersebut ancaman pidana yang dikenakan 

terhadap pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak dapat maksimal. Sesuai 

dengan semangat perlindungan terhadap anak demi kepentingan masyarakat luas 

yang membutuhkan tatanan yang teratur dan ajeg sehingga terciptanya kondisi 

stabil yang dapat menjamin ketertiban tatanan dalam masyarakat dimana dengan 

pidana yang dijatuhkan tersebut diharapkan selain dapat memberikan efek jera 

bagi pelaku juga sebagai contoh bagi yang lainnya agar tidak coba-coba untuk 

melanggar ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang tersebut. 

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.“ 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Permasalahan dalam penelitian ini dibatasi pada: 

1. Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang 

menjadi korban ialah anak di bawah umur. 

2. Pertimbangan yang digunakan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana perkosaan terhadap anak. 
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3. Penggunaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak untuk menjatuhkan sanksi pidana yang maksimal bagi pelaku 

perkosaan terhadap anak. 

4. Kasus yang diteliti adalah putusan di Pengadilan Negeri Boyolali dan 

Sukoharjo tentang tindak pidana perkosaan terhadap anak 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka rumusan masalahnya sebagai 

berikut: 

1. Bagaimanakah Pertimbangan yang di gunakan Hakim dalam memutus 

Perkara Tindak Pidana Perkosaan Anak? 

2. Bagaimanakah 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? 

3. Bagaimanakah Analisis Perbandingan terhadap Pertimbangan Hakim dalam 

Putusan Pidana Perkosaan terhadap Anak? 

 
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus 

tindak pidana perkosaan terhadap Anak. 

2. Untuk mengetahui 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 Untuk 

mengetahui perbandingan terhadap pertimbangan yang digunakan 
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3. Untuk mengetahui Analisis Perbandingan terhadap Pertimbangan Hakim 

dalam Putusan Pidana Perkosaan terhadap anak.  

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun praktikal. 

a. Manfaat Teoritis: 

1) Untuk menambah khazanah pengembangan ilmu hukum 

2) Sebagai bahan informasi atau referensi bagi kalangan akademisi dan 

calon peneliti yang akan melakukan penelitian lanjutan tentang tinjauan 

yuridis terhadap tindak pidana perkosaan terhadap anak 

b. Manfaat Praktis: 

1) Sebagai bahan masukan bagi aparat penegak hukum, khususnya bagi 

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap perkara tindak pidana 

perkosaan terhadap anak 

2) Sebagai bahan informasi atau masukan bagi proses pembinaan kesadaran 

hukum bagi masyarakat untuk mencegah terulangnya peristiwa yang 

serupa. 

D. 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.10  

                                                           
10 Sudarto, 1995, Hukum Pidana I A. Semarang: FH UNDIP, hal. 18. 
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Perkosaan menurut konstruksi yuridis peraturan 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 suatu tindakan perkosaan. 

Pemaksaan hubungan kelamin pada wanita yang tidak menghendakinya akan 

menyebabkan kesakitan hebat pada korban, apalagi tindakan tesebut disertai 

dengan kekerasan fisik. Kesakitan hebat dapat terjadi tidak hanya sebatas fisik 

saja, tetapi juga dari segi psikis.11 

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”.12 Perkosaan 

terhadap anak merupakan salah satu masalah sosial yang sangat meresahkan 

masyarakat sehingga perlu dicegah dan ditanggulangi. Tindak pidana perkosaan 

terhadap anak bukan suatu hal yang dapat dianggap sebagai masalah kecil. 

Masalah ini sangat penting karena yang menjadi korbannya adalah anak di 

bawah umur, dimana anak sebagai tunas bangsa dan generasi penerus cita-cita 

bangsa yang harus diperhatikan, dilindungi dan dijaga dari segala tindakan yang 

dapat merugikannya.  

Penanggulangan tindak pidana perkosaan sebenarnnya harus dilakukan 

sedini mungkin agar anak-anak dapat menikmati masa kecilnya dengan aman, 
                                                           
11 Suryono Ekotama, 2001, A Bortus Provocatus Bagi Korban Perkosaan. Yogyakarta: Universitas 
Atmajaya Yogyakarta, hal.  96. 
12 KUHP Pasal 285 
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Oleh karena itu, tidak hanya aparat penegak hukum yang berperan aktif akan 

tetapi keluarga dan seluruh lapisan mayarakat berperan aktif dalam 

memperhatikan, melindungi, dan menjaganya agar terhindar dari tindakan 

pidana khususnya perkosaan terhadap anak. 

Sanksi sangatlah perlu dilakukan kepada pelaku tindak pidana atau 

pelanggar hukum, sehingga memberikan efek jera kepada pelaku. 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. 

Dalam kedua pasal yang mengatur tentang pemerkosaan tersebut dinyatakan 

bahwa: Pasal 285: “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan 

memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam 

karena melakukan pemerkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas 

tahun.” Pasal 291 (2): “Jika salah satu kejahatan berdasarkan pasal 285, 286, 

287, 289 dan 290 mengakibatkan kematian dijatuhkan pidana penjara paling 

lama lima belas tahun.” 

Beberapa pertimbangan hukum digunakan hakim dalam menjatuhkan 

putusan pidana. Hakim wajib mempertimbangkan keadaan-keadaan yang ada di 

sekitar pembuat tindak pidana, apa dan bagaimana pengaruh dari perbuatan 

pidana yang dilakukan. Pengaruh pidana yang dijatuhkan bagi si pembuat pidana 
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di masa mendatang, pengaruh tindak pidana terhadap korban serta banyak lagi 

keadaan lain yang perlu mendapatkan perhatian dan pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana. Tindak pidana perkosaan terhadap anak tentu saja merusak 

masa depan anak karena tindak pidana perkosaan memberikan dampak yang 

cukup besar terhadap anak baik secara fisik maupun mental yang mempengaruhi 

sikap anak terhadap orang lain.13 

Upaya untuk meningkatkan efektivitas pemidanaan terhadap pelaku 

tindak pidana pemerkosaan terhadap anak, maka selain dipidana berdasarkan 

KUHP juga perlu ditambah dengan penerapan UU No. 32 tahun 2002 tentang 

perlindungan anak. Pasal 13 UU No. 32 tahun 2002 menyatakan: (1) Setiap anak 

selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain mana pun yang 

bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari 

perlakuan: a. diskriminasi; b. eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual; c. 

penelantaran; d. kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan; e. ketidakadilan; dan 

f. perlakuan salah lainnya. (2) Dalam hal orang tua, wali atau pengasuh anak 

melakukan segala bentuk perlakuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), 

maka pelaku dikenakan pemberatan hukuman. Sesuai dengan Pasal 3 UU No. 23 

Tahun 2002 bahwa tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin 

terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan 

berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusian, 

serta mendapatkan perlindungan dari kekerasaan dan diskriminasi, demi 

terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berahlak mulia, dan sejahtera. 

                                                           
13 Hendri Zulka, Op. Cit., hal. 2. 
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E. Metode Penelitian 

Agar dalam menyusus skripsi berhasil dengan baik diperlukan suatu 

metode penelitian yang sesuai dengan permasalahan. Metode penelitian 

dipergunakan sebagai sarana untuk memperoleh data yang lengkap dan dapat 

dipercaya kebenarannya. Adapun metode penelitian yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Jenis 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.14 Berdasarkan hal tersebut diatas, 

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. 

2. Metode Pendekatan 

Sesuai dengan jenis penelitian yang berupa penelitian empiris, maka 

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 
                                                           
14 Soerjono Soekanto, 2010, Pengantar Penelitian Hukum, Edisi 11. Jakarta: UI Press., hal.  74. 
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primer di lapangan. Yuridis empiris merupakan suatu pendekatan yang 

mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian dilihat bagaimana 

implementasinya di lapangan. Dalam hal ini aturan – aturan yang dikenakan 

diantaranya adalah : 

a. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP 

b. Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

c. Undang-Undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di 

Pengadilan Negeri Boyolali dan Sukoharjo. Pengambilan lokasi ini dengan 

pertimbangan bahwa sumber data yang dimungkinkan dan memungkinkan 

untuk dilakukan penelitian. 

4. Data dan Sumber Data 

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah putusan Pengadilan 

Negeri Boyolali dan Pengadilan Negeri Sukoharjo yang menjatuhkan pidana 

bagi pelaku pemerkosaan terhadap anak. Putusan tersebut di dalamnya 

disertai dengan pertimbangan yang digunakan hakim dalam yang 

menjatuhkan pidana.  

Selanjutnya dalam rangka usaha mencari kejelasan permasalahan 

yang dibahas, maka dipandang perlu untuk menggali informasi yang berupa 

pendapat atau tanggapan dari para penegak hukum yang terkait dengan 

materi penulisan tersebut. Subjek yang dimintai tanggapan adalah orang 

yang memiliki kaitan dengan permasalahan yang diteliti meliputi hakim, 

panitera, kuasa hukum, dan lainnya. 
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Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan sumber data sebagai 

berikut: 

a. Data Sekunder 

Sumber-sumber data yang terkait secara langsung dengan permasalahan 

yang diteliti. Dalam penelitian ini data sekunder terdiri dari sejumlah data 

yang diperoleh dari buku-buku literatur, perundang-undangan dan 

putusan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan Sukoharjo mengenai 

kasus yang terkait. 

b. Data Primer 

Data yang diperoleh berupa sejumlah keterangan atau fakta yang secara 

langsung dari lokasi penelitian Pengadilan Negeri dan hasil wawancara 

hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan Sukoharjo, yang pernah 

mengadili dan memutus kasus tindak pidana perkosaan terhadap anak. 

5. Metode Pengumpulan Data  

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini, penulis 

mengumpulkan data-data dengan cara sebagai berikut : 

a. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan yaitu dengan cara mengumpulkan literatur yang 

berhubungan dengan pemasalahan yang dibahas. Studi kepustakaan 

dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari 

data yang berupa bahan-bahan pustaka.  

b. Studi Wawancara 
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Wawancara langsung dilakukan dengan pihak-pihak yang berkompeten 

guna memperoleh keterangan data tentang subjek dan objek yang diteliti., 

yaitu dengan hakim Pengadilan Negeri Boyolali dan Sukoharjo yang 

pernah mengadili dan memutus perkara yang akan dijadikan bahan dalam 

penelitian ini.  

6. Metode Analisis Data 

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.15 

Data yang diperoleh, baik secara data primer maupun data sekunder 

dianalisis dengan teknik kualitatif kemudiasajikan secara deskriptif yaitu 

menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini. Pembahasan yang 

dilakukan dengan cara memadukan antara penelitian kepustakaan dan 

penelitian lapangan serta menafsirkan dan mendiskusikan data-data primer 

yang telah diperoleh dan diolah sebagai satu yang utuh. Pendekatan kualitatif 

ini merupakan tata cara penelitian yang menghasilakan data diskriptif yaitu 

apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan.  

Penelitian kepustakaan yang dilakukan adalah membandingkan 

peraturan-peraturan, ketentuan, yuriprudensi dan buku referensi, serta data 

                                                           
15 Lexy J Moleong, 2007,  Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi. Bandung: Remaja Rosda 
Karya, ., hal. 179. 
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yang diperoleh mengenai proses penyelesaian hukum tentang pemidanaan 

terhadap pelaku pemerkosaan terhadap anak. Kemudian dianalisis secara 

kualitatif yang akan memberikan gambaran menyeluruh tentang aspek 

hukum yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti. Penelitian 

lapangan dilakukan guna mendapatkan data primer yang dilakukan dengan 

cara wawancara dengan hakim dan data yang diperoleh sehingga mendapat 

gambaran lengkap mengenai obyek permasalahan. 

 
F. Sistematiaka Skripsi 

Dalam rangka mempermudah para pembaca dalam memahami isi skripsi 

ini, maka perlu dikemukakan sistematika skripsi sebagai berikut : 

BAB I adalah Pendahuluan yang berisikan gambarann singkat mengenai 

isi skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Pembatasan Masalah, Perumusan 

Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian dan  

Sistematikan Penulisan. 

BAB II adalah Tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan menuliskan 

beberapa yang menjadi acuan dalam penulisan mengenai Tinjauan umum 

tentang pidana dan pemidanaan, Tinjauan umum tentang perkosaan, Tinjauan 

umum tentang anak dan perlindungan anak, Tinjauan umum tentang hakim dan 

pertimbangan hakim, serta Tinjauan umum tentang putusan. 

BAB III adalah hasil Penelitian dan Pembahasan dimana penulis akan 

menguraikan dan membahas mengenai pertimbangan yang digunakan hakim 

dalam memutus perkara tindak pidana perkosaan terhadap anak di Pengadilan 

Negeri Boyolali dan Sukoharjo, pertimbangan kepentingan umum yang 
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digunakan hakim dalam memutus pidana pemerkosaan terhadap anak di 

Pengadilan Negeri Boyolali dan Sukoharjo, serta analisis perbandingan terhadap 

pertimbangan yang digunakan hakim dalam memutus tindak pidana perkosaan 

terhadap anak di Pengadilan Negeri Boyolali dan Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

BAB IV adalah penutup, yang berisi mengenai kesimpualn dan saran 

terkait dengan permasalah yang diteliti 

 


