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BAB IV 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan  

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

putusan tersebut nasib dari terdakwa disandarkan, apakah dia terbukti bersalah 

atau tidak. Seringkali sebuah putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim 

mengandung disparitas hukuman. Putusan yang dianalisis oleh peneliti dalam 

kasus tindak pidana Perkosaan dengan korban anak adalah salah satu contoh 

putusan yang terdapat disparitas didalamnya. Peneliti mengkaji lima (5) putusan 

pidana perkosaan dengan korban anak yang dimana tiga (3) putusan berasal dari 

majelis hakim wanita dan dua (2) putusan berasal dari majelis hakim laki-laki. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat adakah 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.. Adapun Dalam rangka mengetahui adakah 

hubungan gender hakim dalam memberikan jenis dan bobot putusan terkait kasus pidana 

perkosaan dengan korban anak sebagai salah satu faktor, 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 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. 
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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. 

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 

wanita dan satu hakim laki-laki dari Pengadilan Negeri Boyolali, berdarsarkan parameter 

untuk mengetahui adakah hubungan gender 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.  

 

B. Saran  

Hakim merupakan profesi yang sangat mulia, bahkan profesi hakim 

dianggap sebagai ”wakil Tuhan di dunia”, dari anggapan tersebut seharusnya 

hakim harus menjaga wibawa. Salah satu cara untuk menjaga wibawa yaitu 

dengan menjatuhkan putusan yang berkualitas. Untuk menunjang hal tersebut, 

perlu adanya pengawasan terhadap hakim. Penulis menyarankan agar pengawasan 

terhadap kinerja hakim lebih ditingkatkan, agar hakim dapat bekerja secara 

professional. Terdapat dua pengawasn terhadap profesi hakim yakni pengawasan 

secara internal yang dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA) dan pengawasan 

eksternal yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Menurut peneliti 

pengawasan terhadap profesi hakim yang perlu ditingkatkan adalah pengawasan 

eksternal, yakni pengawasan oleh  KY. Pengawasan yang dilakukan oleh KY 

terhadap profesi hakim selama ini hanya dengan menerima laporan dari 

masyarakat berkaitan dengan pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku 
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hakim hal ini tercantum didalam Pasal 20 ayat (1) huruf b. Peneliti menyarankan 

agar pengawasan yang dilakukan oleh KY dilakukan secara berkala, yakni setiap 

satu bulan sekali tanpa harus menunggu laporan dari masyarakat terkait adanya 

pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


