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BAB I 

PENDAHULUAN 

         

A. LATAR BELAKANG MASALAH  

Seiring dengan adanya perkembangan jaman dan kemajuan teknologi  

langsung ataupun tidak langsung dapat membawa dampak terhadap berbagai 

bidang kehidupan di dalam masyarakat. Baik itu dampak yang bersifat negatif 

ataupun yang bersifat positif. Dampak negatif dari adanya kemajuan teknologi 

tersebut terlihat pada semakin meningkatnya pelanggaran-pelanggaran 

terhadap peraturan perundangan yang berlaku, dalam hal ini semakin 

meningkatnya tindak pidana yang timbul di dalam masyarakat. 

Perkembangan-perkembangan tersebut diikuti pula dengan pengaruh budaya 

asing yang masuk ke dalam negeri serta membawa pengaruh positif dan 

negatif. Banyaknya video-video porno yang beredar dipasaran dan bentuk-

bentuk lain hasil negatif dari kecanggihan tehnologi dan ilmu pengetahuan. 

Begitupun gaya hidup konsumeristik yang dapat dikatakan mulai diikuti kaum 

generasi muda saat ini sudah marak dan semua itu dapat memicu timbulnya 

kejahatan dengan modus kekerasan yang merupakan bentuk pengingkaran 

terhadap norma-norma dan nilai-nilai kemanusiaan. 

 Dalam wilayah sosial keseharian, masalah kekerasan dikaitkan deengan 
kasus-kasus kriminalitas yang cenderung semakin keras atau brutal. 
Pencurian, perampasan dan perkosaan yang disertai kekerasan disamping 
pembunuhan berbagai bentuk yang sadis menambah daftar agenda 
perbincangan soal kekerasan (Haedar Nashir, 1997: 64). 
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Perkosan harus ditanggulangi, salah satu sarananya dengan hukum 

pidana. Tumpuan pada hukum akan menghadapi problematika 

ketidakmampuan hukum dalam bekerjanya untuk menangani tindak pidana 

perkosaan. Rumusan mengenai tindak pidana perkosaan dalam Pasal 285 

KUHP dinilai diskriminatif dan ikut berperan serta dalam membakukan nilai 

yang berlaku dalam masyarakat. 

Berbicara mengenai adil atau tidaknya penanganan terhadap perkara 

perkosaan maka tidak terlepas dari peranan para hakim di dalam memberikan 

pidana selain memperhatikan hukum tertulis juga memperhatikan hukum yang 

tidak tertulis yang merupakan nilai-nilai yang berkembang di masyarakat 

sebagai rasa keadilan. 

Proses penegakan hukum di Indonesia dalam menangani kasus-kasus 

kriminalitas seperti halnya kasus perkosaan sering dipandang masih bersifat 

diskriminatif, inkonsisten, tidak memberi parameter yang obyektif dan lebih 

mengedepankan kepentingan kelompok tertentu. Titik berat pandangan 

masyarakat lebih banyak menyangkut apa yang dinamakan dengan disparitas 

pidana atau perbedaan dalam pidana yang dijatuhkan dalam berbagai 

kejahatan. Secara yuridis disparitas dianggap sah penyebabnya tidak lain 

karena undang-undang hanya mengatur pidana maksimum, independensi 

hakim dan karakteristik masing-masing kasus tidak sama. Akan tetapi secara 

sosiologis, disparitas pidana dipersepsikan sebagai ketiadaan keadilan. 

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan sistem hukum 

sehingga dalam penyelenggaraannya penjatuhan pidana menempati suatu 

posisi sentral. Hal ini disebabkan karena pengambilan keputusan didalam 

pemidanaan akan mempunyai konsekuensi yang luas, baik yang menyangkut 

langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas. Sebagai 

akibatnya kalau penjatuhan pidana tersebut dianggap tidak tepat maka akan 

menimbulkan reaksi yang kontroversial, sebab kebenaran dalam hal ini 

sifatnya relatif tergantung darimana kita memandangnya dan ini berpengaruh 

dalam hal pemberian pidana berhubung bermacam-macamnya pidana dan 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



tindakan dalam KUHP mengingat hakim mempunyai kebebasan yang sangat 

luas dalam menentukan beratnya pidana. 

Pasal 28 Undang-undang No.4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok 

Kekuasaan Kehakiman menyatakan, Hakim dan kewajibannya sebagai 

berikut: 

1. Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti 

dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat. 

2. Dalam mempertimbangkan berat dan ringannya pidana, hakim wajib 

memperhatikan pula sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari tertuduh. 

Pada kenyataannya dimasyarakat masih terdapat putusan yang dianggap 

kurang adil. Disparitas pidana akan berakibat fatal, bila dikaitkan dengan 

posisi terpidana yang setelah memperbandingkan pidana kemudian merasa 

menjadi korban “the judicial caprice”, akan menjadi terpidana yang tidak 

menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan 

salah satu target dalam tujuan pemidanaan. 

Adanya disparitas pidana juga merupakan suatu indikator dan 

manifestasi daripada kegagalan suatu sistem untuk mencapai persamaan 

keadilan di dalam negara hukum dan sekaligus akan melemahkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sistem penyelenggaraan hukum pidana. 

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian secara lebih seksama dan mendalam dengan mengambil 

judul : TINJAUAN TENTANG DISPARITAS PUTUSAN HAKIM PADA 

TINDAK PIDANA PERKOSAAN (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 

Surakarta) 

 

B. PERUMUSAN MASALAH  

Perumusan masalah dibuat  dengan tujuan untuk memecahkan masalah 

pokok yang timbul secara jelas dan sistematis. Perumusan masalah 

dimaksudkan untuk lebih menegaskan  masalah yang akan diteliti, sehingga 

dapat ditentukan suatu pemecahan masalah yang tepat dan mencapai tujuan 

yang diinginkan, maka dapat dikemukakan masalah-masalah sebagai berikut : 
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1. Apakah yang melatarbelakangi timbulnya disparitas putusan hakim dalam 

tindak pidana perkosaan ? 

2. Upaya-upaya apa yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya disparitas 

putusan hakim dalam menangani tindak pidana perkosaan ? 

 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Dalam setiap kegiatan pada dasarnya pasti memiliki suatu tujuan 

tertentu. Tujuan penelitian adalah hal-hal yang hendak dicapai oleh penulis 

melalui penelitian. Melalui penelitian ini yang berhubungan dengan 

perumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini 

adalah : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Mengetahui latar belakang timbulnya disparitas putusan hakim dalam 

tindak pidana perkosaan. 

b. Mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk mengatasi terjadinya 

disparitas putusan hakim dalam tindak pidana perkosaan. 

2. Tujuan Subyektif  

a. Sebagai bahan utama dalam penyusunan penulisan hukum untuk 

memenuhi persyaratan wajib setiap mahasiswa dalam meraih gelar 

kesarjanaan di bidang hukum pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta. 

b. Mengembangkan dan memperluas wacana pemikiran dan pengetahuan 

penulis, khususnya dalam bidang hukum pidana dengan harapan dapat 

bermanfaat di kemudian hari. 

 

D. MANFAAT PENELITIAN 

Tiap penelitian harus dipahami dan diyakini manfaatnya bagi pemecahan 

masalah yang diselidikinya. Untuk itu perlu dirumuskan secara jelas tujuan 

penelitian yang bertitik tolak dari permasalahan yang diungkap. Suatu 

penelitian setidak-tidaknya harus mampu memberikan manfaat praktis pada 

kehidupan masyarakat tertentu. Manfaat penelitian dapat di tinjau dari dua 
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segi yang saling berkaitan yaitu segi teoretis dan praktis. Dari penelitian ini 

diharapkan akan mendapatkan manfaat sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoretis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap 

ilmu pengetahuan dibidang hukum pada umumnya dan khususnya 

terhadap hukum pelaksanaan pidana. 

b. Hasil pemikiran ini dapat memberikan sumbangan pemikiran yang 

dapat dijadikan referensi dan data sekunder bagi penelitian berikutnya. 

 

2. Manfaat Praktis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan hukum 

pidana khususnya pemidanaan pada tindak pidana perkosaan. 

b. Sebagai perbandingan bidang keilmuan yang selama ini didapatkan 

dari teori dengan kenyataan yang terjadi di dalam masyarakat. 

c. Untuk mencocokkan bidang keilmuan yang selama ini diperoleh dalam 

teori di bangku kuliah dengan kenyataan dalam praktek. 

 

E. METODOLOGI PENELITIAN 

Suatu penelitian ilmiah merupakan usaha dalam rangka memperoleh 

informasi melalui pengamatan-pengamatan secara empiris yang dapat 

digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan secara sistematis dan 

menetapkan dalil yang berkaitan secara logis untuk menetapkan sebab dan 

akibat dari suatu permasalahan, kualitas suatu penelitian ditentuakan oleh 

ketepatan dalam pemilihan metode penelitian. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut : 

1. Jenis Penelitan 

Metode penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode 

penelitian deskriptif  

Yaitu : 
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“Dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang 
manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, maksudnya terutama 
adalah mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu 
memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-
teori baru” (Soeryono Soekanto, 1986 : 10). 
 
Sedangkan dalam penelitian hukum ini jenis termasuk jenis penelitian 

deskriptif kualitatif yang mana akan memberikan data seteliti mungkin 

tentang syarat dan prosedur terjadinya disparitas putusan hakim.  

2. Lokasi Penelitian 

Sesuai dengan judul dan permasalahan dalam penelitian ini, lokasi 

penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Surakarta. 

3. Jenis dan Sumber Data 

Jenis data penelitian ini terdiri dari dua macam, yaitu : 

a. Jenis Data 

1) Data Primer 

Data primer dalam penelitian ini diperoleh langsung dari 

lapangan melalui wawancara langsung kepada responden. Dalam 

hal ini data primer didapat dari para hakim di Pengadilan Negeri 

Surakarta yang pernah menangani perkara perkosaan. 

2) Data Sekunder 

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari literatur-

literatur, putusan-putusan hakim dalam menangani perkara 

perkosaan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan judul 

dan pokok permasalahan. 

 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini juga ada dua macam sumber data 

yaitu sebagai berikut : 

1) Sumber Data Primer 

Sumber data primer diperoleh penulis dari keterangan atau 

fakta-fakta yang diperoleh secara langsung melalui penelitian 

lapangan. Sumber data dari penelitian ini diperoleh dari para hakim 
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di Pengadilan Negeri Surakarta, khususnya yang pernah mengadili 

tindak pidana perkosaan. 

2) Sumber Data Sekunder 

Sumber data sekunder diperoleh dari berbagai kepustakaan, 

literatur, putusan hakim dan berbagai peraturan perundang-

undangan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. 

 

 

 

 

4. Tehnik Pengumpulan Data 

Dalam mengumpulkan data yang relevan dan sesuai sasarannya, maka 

penulis menggunakan beberapa tehnik pengumpulan data. Tehnik 

pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut : 

a. Wawancara 

Wawancara dilakukan dengan cara komunikasi secara langsung 

dan lisan antara peneliti dengan pihak-pihak yang berkompeten atau 

responden guna mendapatkan informasi atau keterangan-keterangan 

yang berkaitan dengan masalah penelitian. Dalam hal ini wawancara 

dilakukan dengan para hakim di Pengadilan Negeri Surakarta yang 

pernah mengadili perkara perkosaan. 

b. Studi Kepustakaan 

Studi kepustakaan adalah tehnik pengumpulan data dengan 

mempelajari dokumen, buku-buku literatur, putusan hakim serta 

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah 

penelitian dan data lain yang berkaitan dengan masalah atau hal yang 

diteliti. 

 

5. Tehnik Sampling 

Sebagai populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim di 

Pengadilan Negeri Surakarta. Dikarenakan tidak semua hakim dijadikan 
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sample maka diambil hakim yang pernah memeriksa kasus tindak pidana 

perkosaan. Tehnik pengambilan sample dengan menggunakan tehnik 

purposive sampling. 

 

6. Tehnik Analisis Data 

Dalam penelitian ini menggunakan tehnik analisis data kualitatif dan 

tehnik analisis data isi atau content analysis. 

Tahap-tahap yang dilakukan dalam penelitian ini dalam tehnik analisis 

data kualitatif adalah pada saat pengumpulan data, penulis membuat 

reduksi data dan sajian data yang berupa field note yang terdiri dari bagian 

deskripsi dan refleksinya adalah data yang dikumpulkan. Dari situ penulis 

menyusun pengertian singkatnya dengan memahami inti peristiwanya, 

yang disebut reduksi data selanjutnya adalah penyusunan sajian data. 

Tahap terakhir adalah menarik kesimpulan dengan verifikasi berdasarkan 

pada hal yang terdapat dalam reduksi dan sajian data. 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 
Selanjutnya untuk content analysis atau analisis isi penulis 

menganalisis dua putusan hakim. Penulis membedakan beberapa putusan 

yang dijatuhkan hakim kemudian memberikan uraian-uraian pendapat 

penulis apakah dua putusan tersebut mengakibatkan disparitas pidana. 

 
 

Pengumpulan  
data 

Penarikan 
kesimpulan 
verifikasi 

Reduksi data Sajian data 
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F. SISTEMATIKA SKRIPSI 

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, maka penulis dalam 

pembahasannya  membagi  dalam sub-sub yang disesuaikan dengan luasnya 

permasalahan. Adapun sistematika skripsi ini adalah sebagai berikut : 

Bab I merupakan Bab Pendahuluan yang menguraikan tentang latar 

belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penalitian serta sistematika penulisan skripsi. 

Bab II merupakan Bab Tinjauan Pustaka. Bab ini akan dibagi dalam dua 

sub bab yaitu : 

Sub bagian pertama merupakan Kerangka Teori. Sub bab ini akan dibagi 

dalam tiga topik, yaitu : Pertama tinjauan tentang tindak pidana, pada 

bab ini akan mengulas perihal pengertian tindak pidana, unsur-unsur 

tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana, tempat dan waktu terjadinya 

tindak pidana. Kedua tinjauan tentang tindak pidana perkosaan, yang 

mengulas perihal pengertian tindak pidana perkosaan; perkosaan dalam 

rumusan KUHP dan unsur-unsurnya; macam-macam,karakteristik dan 

modus operandi perkosaan. Ketiga tentang pidana , pemidanaan dan 

pengertian disparitas pidana yang meliputi pengertian pidana; teori-teori 

pemidanaan; aliran-aliran dalam hukum pidana; jenis-jenis pidana dalam 

KUHP; pengertian disparitas pidana dan faktor-faktor penyebab 

disparitas pidana. 

Sedangkan pada sub bagian yang kedua akan memaparkan tentang 

Kerangka Pemikiran yang digunakan oleh penulis dalam menyelesaikan 

penelitian. 

Bab III merupakan Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini 

akan menyajikan hasil-hasil penelitian yang diperoleh serta pembahasannya 

terhadap hasil penelitian tersebut. Pada sub bab penyajian hasil penelitian 

akan memaparkan perihal disparitas pidana dan hasil wawancara hakim 

Pengadilan Negeri Surakarta yang menangani kasus perkosaan. Sub bagian 

kedua tentang pembahasan yang mengulas mengenai latar belakang timbulnya 

disparitas pidana dalam tindak pidana perkosaan dan upaya-upaya untuk 
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mengatasi timbulnya disparitas putusan hakim dalam menangani tindak 

pidana perkosaan. 

Bab IV sebagai Bab Penutup, berisi tentang Kesimpulan dan Saran 

sebagai masukan bagi pembangunan hukum pidana nasional dan disiplin ilmu 

hukum terutama hukum pidana. 
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