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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Putusan hakim adalah hasil akhir dari sebuah persidangan, dimana di dalam 

putusan tersebut nasib dari terdakwa disandarkan, apakah dia terbukti bersalah atau tidak. 

Sejatinya putusan harus mencerminkan nilai keadilan baik secara materiil maupun 

formiil, namun seringkali putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim tidak 

mencerminkan keadilan tersebut. Salah satu putusan yang tidak mencerminkan nilai 

keadilan adalah putusan yang didalam nya mengandung disparitas hukuman, bahkan 

disparitas ini dapat menimbulkan rasa kebencian, rasa tidak percaya oleh terdakwa 

terhadap penegak hukum kita.  

Sebagaimana telah dibahas pada bab sebelumnya, bahwasannya banyak faktor 

yang melatarbelakangi adanya disparitas dalam putusan. Mulai dari faktor internal yang 

berasal dari diri pribadi hakim maupun faktor eksternal yang terdapat diluar kuasa hakim 

misalnya terdapat dalam sistem peraturan perundang-undangan dan sistem peradilan itu 

sendiri. Berkaitan dengan faktor internal yang berasal dari diri pribadi hakim, penulis 

ingin mengetahui apakah terdapat latar belakang jenis kelamin hakim dengan penentuan 

jenis dan bobot sanksi pidana dalam putusan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana 

Perkosaan dengan korban anak, jika ada seberapa pengaruhkan latar belakang jenis 

kelamin hakim dengan pemberian jenis dan bobot hukuman tersebut. 

Dalam rangka mengetahui adakah latar belakang jenis kelamin hakim dalam 

memberikan jenis dan bobot putusan terkait kasus pidana Perkosaan dengan korban anak, 

dalam penyajian data berupa putusan, peneleti akan menggunakan pandangan awal  jika 

perkara ditangani oleh majelis hakim wanita dan hukumannya cenderung lebih berat dari 

hukuman yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki maka dapat diasumsikan ada 
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indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Jika majelis hakim laki-laki 

dalam menjatuhkan putusan dan putusan tersebut lebih rendah dari putusan yang 

dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki, maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh 

jenis kelamin terhadap putusan tersebut. Namun demikian, terhadap indikasi tersebut 

peneliti akan memeriksa kembali dan mendalami putusan melalui wawancara dengan 

hakim dalam hal ini diwakili oleh satu hakim wanita dan satu hakim laki-laki. 

Peneliti mengambil beberapa putusan yang mengandung disparitas. Putusan yang 

diambil peneliti berasal dari Pengadilan Negeri Boyolali, Pengadilan Negeri Surakarta, 

dan Pengadilan Negeri Sleman. Putusan yang mengandung disparitas tersebut terdiri dari 

tiga (3) putusan yang di jatuhkan oleh majelis hakim wanita dan dua (2) putusan yang 

dijatuhkan oleh majelis laki-laki. Berikut disajikan data putusan selengkapnya: 
121

 

No Nama 

terpidana 

umur Majelis 

hakim 

Nomor 

register 

perkara 

Pasal 

dakwaan 

Putusan 

1. PARPUJI 

BIN S. 

BANI 

40 

tahun 

Wanita Nomor 165 

/ Pid.Sus / 

2013 / 

PN.Bi 

Pasal 81 

ayat (1) 

Undang-

Undang 

Nomor 23 

Tahun 

2002 

Tentang 

Perlindung

pidana penjara selama 

11 (sebelas) tahun dan 

denda Rp. 60.000.000,- 

(enam puluh 

juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda 

tersebut tidak 

dibayar diganti dengan 

kurungan selama 2 

                                                           
121

 Putusan Nomor 165 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bi, Nomor 199 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bi, No. 

277/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Bi, Nomor : 44/Pid.Sus/2016/PN Skt, Nomor : 8/Pid.Sus/2014/PN.Slmn.  
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an Anak (dua) 

bulan ; 

2. YONI 

AFRIZAL 

BIN 

HAIDAR 

THAMRIN 

41 

tahun 

Wanita Nomor 199 

/ Pid.Sus / 

2013 / 

PN.Bi 

Pasal 81 

ayat (1) 

Undang-

Undang 

Nomor 23 

Tahun 

2002 

Tentang 

Perlindung

an Anak 

pidana penjara selama 

11 (sebelas) 

tahun dan denda Rp. 

60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah) 

dengan ketentuan 

apabila denda tersebut 

tidak dibayar diganti 

dengan kurungan 

selama 1 (satu) bulan 

3.  SURANI 

alias OKI 

alias 

GURENG 

Bin 

KASMADI 

(Alm) 

32 

tahun 

Wanita No. 277/ 

Pid. Sus/ 

2013/ PN. 

Bi 

Pasal 81 

ayat (1) 

Undang-

Undang 

Nomor 23 

Tahun 

2002 

Tentang 

Perlindung

an Anak 

Pidana 

penjara selama 11 

(sebelas) tahun dan 

denda sebesar Rp 

100.000.000,- (seratus 

juta rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar 

diganti dengan pidana 

kurungan selama 3 

(tiga) 

bulan 

4.  WARSO 41 Laki-laki Nomor : Pasal 81 pidana penjara selama 6 
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alias 

PENDEK 

bin 

SONOREJ

O 

tahun 44/Pid.Sus/

2016/PN 

Skt 

ayat (1) UU 

RI Nomor 

35 Tahun 

2014 atas 

perubahan 

UU RI 

Nomor 23 

Tahun 

2002 

tentang 

Perlindung

an Anak 

(enam) tahun 

dan denda sebesar Rp. 

60.000.000,00 (enam 

puluh juta rupiah) 

dengan perintah bila 

tidak dapat membayar 

denda tersebut maka 

terdakwa menjalani 

kurungan selama 6 

(enam) bulan. 

5.  Terdakwa  18 

tahun 

7 

bulan 

Laki-laki Nomor : 

8/Pid.Sus/2

014/PN.Slm

n. 

Pasal 81 

ayat (1) 

Undang-

Undang 

Nomor 23 

Tahun 

2002 

Tentang 

Perlindung

an Anak 

pidana penjara selama 6 

(enam) tahun dan Denda 

sebesar Rp.60.000.000,- 

(Enam puluh juta 

rupiah) dengan 

ketentuan apabila denda 

itu tidak dibayar 

maka diganti dengan 

pidana kurungan selama 

3 (tiga) bulan 

 

Data putusan yang diambil adalah putusan pemidanaan terhadap kasus tindak 

pidana Perkosaan dengan korban anak yang benar-benar menggambarkan disparitas 
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pidana didalamnya. Tabel diatas menunjukan putusan dari Pengadilan Negeri Boyolali, 

Pengadilan Negeri Sleman, dan Pengadilan Negeri Surakarta. Data putusan tersebut tidak 

menunjukan adanya perbedaan dalam jenis penjatuhan hukuman karena dari semua 

putusan diatas sanksi yang dijatuhkan sama yakni sanksi pidana penjara dan denda, 

namun menunjukan perbedaan pemberian bobot hukuman pidana yang sangat tajam 

antara putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim wanita dengan putusan yang 

dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki. 

Putusan yang dijatuhkan oleh majelis wanita lebih berat yakni sebelas (11) tahun 

penjara, sedangkan putusan yang dijatuhkan oleh majelis laki-laki yakni enam (6) tahun 

penjara. Sedangkan terkait sanksi denda, dua putusan yang dijatuhkan oleh majelsi hakim 

wanita dengan dua putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki diatas  memiliki 

kesamaan  yakni Rp. 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), dan hanya satu putusan dari 

majelis hakim wanita yang penjatuhan denda nya lebih tinggi yakni di dalam putusan No. 

277/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Bi  yakni sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah). Dari 

sini apakah dapat disimpulkan bahwa memang benar terdapat latar belakang jelis kelamin 

hakim dengan putusan pemidanaan terhadap kasus tindak pidana Perkosaan dengan 

korban anak? 

Berdasarkan parameter diatas dimana ketika perkara ditangani oleh majelis hakim 

wanita dan hukumannya cenderung lebih berat dari hukuman yang dijatuhkan oleh 

majelis hakim laki-laki maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin 

terhadap putusan tersebut. Jika majelis hakim laki-laki dalam menjatuhkan putusan dan 

putusan tersebut lebih rendah dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki, 

maka dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut. 

Pada tabel diatas terlihat tiga (3) putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim wanita, 

putusannya lebih tinggi dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki. 
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Dimana majelis wanita dalam putusan Nomor register perkara 165 / Pid.Sus / 2013 / 

PN.Bi sanksi pidana nya yakni sebelas (11) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000 

(enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti 

dengan kurungan selama 2 (dua) bulan, Nomor 199 / Pid.Sus / 2013 / PN.Bi sanksi 

pidana nya yakni sebelas (11) tahun penjara dan denda Rp. 60.000.000 (enam puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 

selama satu (1) bulan, No. 277/ Pid. Sus/ 2013/ PN. Bi  yakni sebelas (11) tahun penjara 

dan denda sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda 

tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama tiga (3) bulan. Sedangkan majelis 

hakim laki-laki dalam putusan Nomor : 44/Pid.Sus/2016/PN Skt yakni pidana yang 

dijatuhkan  enam (6) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 

selama enam (6) bulan dan Nomor : 8/Pid.Sus/2014/PN.Slmn yakni pidana yang 

dijatuhkan  enam (6) tahun penjara dan denda sebesar Rp. 60.000.000 (enam puluh juta 

rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan 

selama tiga (3) bulan. 

Data tersebut menggambarkan jika putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim 

wanita lebih tinggi dari putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki, 

berdasarkan parameter  diatas dapat diasumsikan ada indikasi pengaruh jenis kelamin 

terhadap putusan tersebut. Data tersebut juga menggambarkan jika putusan yang 

dijatuhkan oleh majelis hakim laki-laki lebih rendah dari putusan yang dijatuhkan oleh 

majelis hakim wanita,  berdasarkan parameter diats dapat diasumsikan  ada indikasi 

pengaruh jenis kelamin terhadap putusan tersebut 

 Namun demikian, terhadap indikasi tersebut peneliti akan memeriksa kembali dan 

mendalami putusan melalui wawancara dengan hakim dalam hal ini diwakili oleh satu 



66 
 

hakim wanita dan satu hakim laki-laki. Menurut Imelda, hakim di Pengadilan Negeri 

Boyolali yang belum pernah menangani kasus tindak pidana Perkosaan dengan korban 

anak, namun memiliki persepsi yang khusus tentang penanganan Perkosaan dengan 

korban anak, bahwa ketika seorang hakim menggunakan teori kemanfaatan (utilitiarisme 

teori) seyogyanya putusan yang dijatuhkan itu pertimbangannya lebih dalam, terlebih jika 

dari pihak sudah memaafkan dan meminta agar terdakwa dijatuhin hukuman seringan-

ringannya.
122

 Hakim Imelda tidak membenarkan adanya latar belakang jenis kelamin 

hakim dengan pemberian bobot hukuman dalam putusan, akan tetapi terdapat faktor-

faktor lain yang menyebabkan terjadinya disparitas putusan tersebut. 

Menurut bapak Adityo Danur Utomo, hakim di Pengadilan Negeri Boyolali  yang 

pernah menangani kasus Perkosaan dengan korban anak dan memiliki persepsi khusus 

tentang penanganan tindak pidana Perkosaan dengan korban anak, ketika melihat ketiga 

putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim wanita yang hukumannya cenderung berat, 

beliau memaknai putusan tersebut tidak sepenuhnya berkaitan dengan latar belakang 

jenis kelamin hakim  pemeriksa perkara kasus perkosaan dengan korban anak dengan 

penentuan jenis dan bobot sanksi pidana  yang dijatuhkan  sebagai salah satu faktor 

terjadinya disparitas hukuman, tetapi terdapat unsur-unsur lain yang mempengaruhi 

adanya disparitas tersebut. Unsur-unsur lain tersebut adalah terkait kultur atau nilai 

keadilan disuatu daerah yang berbeda, melihat peran korban, dan batas minimum dalam 

undang-undang itu sendiri.
123

 

Jadi setelah melakukan analisis terhadap ke lima putusan pidana perkosaan dengan 

korban anak yang terdiri dari tiga putusan dari majelis hakim wanita dan dua putusan dari 

majelis hakim laki-laki serta data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan satu hakim 

                                                           
122

 Hasil wawancara dengan Imelda, hakim di Pengadilan Negeri Boyolali, pada tanggal 1 
Februari 2017, pukul 09.30-12.00, di Pengadilan Negeri Boyolali. 

123
 Hasil wawancara dengan Adityo Danu Nugroho, hakim Pengadilan Negeri Boyolali, pada 

tanggal 1 Februari 2017, pukul 12.30-13.30, di Pengadilan Negeri Boyolali. 
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wanita dan satu hakim laki-laki dari Pengadilan Negeri Boyolali, berdarsarkan parameter 

untuk mengetahui adakah latar belakang jenis kelamin hakim dalam pemberian bobot 

hukuman dapat disimpulkan bahwa terdapat latar belakang jenis kelamin hakim dengan 

besar kecilnya sanksi pidana yang dijatuhkan, namun latar belakang jenis kelamin 

tersebut tidak terlihat secara langsung di dalam putusan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


