
 

 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

 

A. Karakteristik Nara Sumber 

 

Peneliti dalam memperoleh informasi mengenai permasalahan yang dibahas 

dalam penelitian ini dengan menggunakan metode wawancara kepada nara 

sumber yang memiliki kompetensi di bidang hukum terdiri dari Hakim pada 

Pengadilan Negeri Kelas Kota Agung, Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri 

Kota Agung dan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Lampung, yaitu: 

1. Nama  : Yudith Wirawan, S.H., M.H. 

    Pendidikan  : Magister Hukum 

    Jabatan  : Hakim fungsional pada Pengadilan Negeri Kota Agung 

 

2. Nama  : Mahendra P.K.P, S. H., M.H. 

    Pendidikan  : Magister Hukum 

    Jabatan  : Hakim fungsional pada Pengadilan Negeri Kota Agung 

 

3. Nama  : Rade Satya P., S. H., M.H. 

    Pendidikan  : Magister Hukum 

    Jabatan  : Jaksa fungsional pada Kejaksaan Negeri Kota Agung 
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4. Nama  : Dr. Maroni, S. H., M.H. 

    Pendidikan  : S3 

    Jabatan  : Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum 

                                      Universitas Lampung 

 

Pemilihan nara sumber tersebut di atas, berdasarkan atas pertimbangan bahwa 

para nara sumber selain terlibat langsung dalam permasalahan yang dibahas, juga 

dipandang dapat mewakili dan dapat memberikan analisis atau pandangan yang 

mampu menambah wawasan peneliti untuk digunakan sebagai acuan bahan 

primer dalam skripsi ini. 

 

B. Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Tindak Pidana Perkosaan yang

 Dilakukan oleh Orang Tua Kandung 

 

Seorang pelaku tindak pidana agar dapat dijatuhi pidana, perbuatan pelaku harus 

mengandung unsur kesalahan, hal ini berdasarkan asas kesalahan Geen Straf 

Zonder Schuld (tiada suatu perbuatan yang dapat dihukum tanpa ada kesalahan). 

Berdasarkan hal tersebut, dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku hakim 

harus melihat kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku sesuai dengan 

perbuatan yang dilakukan. Selain itu dalam menjatuhkan hukuman kepada pelaku 

hakim juga melihat kepada motif, tujuan, cara perbuatan dilakukan dan dalam hal 

apa perbuatan itu dilakukan (perbuatan itu direncanakan). Dalam konsep KUHP 

baru berdasarkan Pasal 55 menyatakan bahwa hakim dalam menjatuhkan 

hukuman kepada pelaku selain melihat kepada aspek pelaku dan perbuatan, hakim 

juga harus melihat dan mempertimbangkan kepada aspek lain yakni melihat aspek 

akibat, korban dan juga keluarga korban. Hal ini merupakan konsep baru yang 
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harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak 

pidana, karena perbuatan pidana yang dilakukan selain berdampak kepada pelaku, 

hal ini juga berakibat kepada korban dan juga keluarga korban. Penjatuhan pidana 

merupakan perwujudan pidana dalam bentuk konkret. Penjatuhan pidana hanya 

dapat dilakukan oleh hakim yang memeriksa perkara pidana yang bersangkutan. 

Untuk mengambil keputusan, hakim harus mempunyai pertimbangan yang bijak 

supaya putusan tersebut sesuai dengan asas keadilan.
42

 

 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup dengan membuktikan bahwa orang itu 

telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik dalam 

undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal provision), 

namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan pidana. Untuk dapat 

dipertanggungjawabkannya orang tersebut masih perlu adanya syarat, bahwa 

orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah 

(subjective guilt). Dengan perkataan lain, orang tersebut harus dapat 

dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut 

perbuatnnya, perbuatannya harus dapat dipertanggungjawabkan kepada orang 

tersebut. Dalam hal ini berlaku asas “Tiada Pidana Tanpa Kesalahan” atau Keine 

Strafe ohne Schuld atau Geen straf zonder Schuld atau Nulla Poena Sine Culpa.
43

 

 

Asas ini tidak tercantum dalam KUHP Indonesia atau dalam peraturan lain, 

namun berlakunya asas tersebut sekarang tidak diragukan, akan bertentangan 
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 Masruchin Ruba’i, Mengenal Pidana dan Pemidanaan di Indonesia, (IKIP Malang: Malang, 

1994), hlm. 63. 
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 Pusat Pendidikan Dan Pelatihan Kejaksaan R.I. Asas-Asas Hukum Pidana (Modul). (Jakarta: 

Kejaksaan Republik Indonesia, 2009), hlm. 41 
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dengan rasa keadilan, apabila ada orang yang dijatuhi pidana padahal ia sama 

sekali tidak bersalah, Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman 

yang menyatakan Tiada seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila 

pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undang-undang, mendapat 

keyakinan, bahwa seorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah 

atas perbuatan yang dituduhkan atas dirinya. Bahwa unsur kesalahan itu, sangat 

menentukan akibat dari perbuatan seseorang. Untuk adanya pemidanaan harus ada 

kesalahan pada si pelaku.
44

 

 

Pertumbuhan dari hukum pidana menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta 

akibatnya (tatstrafrecht atau erfolgstrafrecht) ke arah hukum pidana yang berpijak 

pada orang yang melakukan tindak pidana (taterstrafrecht), tanpa meninggalkan 

sama sekali sifat dari tatstrafrecht. Dengan demikian hukum pidana yang ada 

dewasa ini dapat disebut sebagai sculdstrafrecht, artinya bahwa, penjatuhan 

pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pelaku. Kesalahan ini dapat dilihat 

dari 2 sudut: 

a. Menurut akibatnya ia ada hal yang dapat dicelakakan (verwijtbaarheid); 

dan 

b. Menurut hakekatnya ia adalah hal dapat dihindarkannya (vermijdbaar-

heid) perbuatan yang melawan hukum.
45

 

 

Unsur kesalahan berdasarkan pendapat-pendapat tersebut di atas, dapat diketahui 

bahwa mengandung unsur pencelaan terhadap seseorang yang telah melakukan 

tindak pidana. Jadi orang yang bersalah melakukan sesuatu perbuatan, itu berarti 
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45

 Ibid. hlm. 43 



37 

bahwa perbuatan itu dapat dicelakakan kepadanya, pencelaan di sini bukannya 

pencelaan berdasarkan kesusilaan, melainkan pencelaan berdasarkan hukum yang 

berlaku. Bukan “ethische schuld”, melainkan “veranwoordelijkheid rechtens, 

seperti dikatakan oleh van Hamel. Namun demikian, untuk adanya kesalahan 

hemat kami harus ada pencelaan ethis, betapapun kecilnya. Ini sejalan dengan 

pendapat, bahwa “das recht ist das ethische minimum”. Setidak-tidaknya pelaku 

dapat dicela karena tidak menghormati tata dalam masyarakat, yang terdiri dari 

sesama hidupnya, dan yang memuat segala syarat untuk hidup bersama.
46

 

 

Kesalahan dalam hukum pidana memiliki 3 pengertian yaitu: 

a. kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan dengan 

pengertian “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”; di dalamnya 

terkandung makna dapat dicelanya (verwijtbaarheid) pelaku atas 

perbuatannya. Jadi apabila dikatakan, bahwa orang bersalah melakukan 

sesuatu tindak pidana, maka itu berarti bahwa ia dapat dicela atas 

perbuatannya. 

b. kesalahan dalam arti bentuk kesalahan (sculdvorm) yang berupa: 

1. kesengajaan (dolus, opzet, vorzatz atau intention) atau 

2. kealpaan (culpa, onachtzaamheid, fahrlassigkeit atau negligence). 

c. kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (culpa) seperti yang disebutkan 

dalam b. 2 di atas. Pemakaian istilah “kesalahan” dalam arti ini sebaiknya 

dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”.
47

 

 

Dengan diterimanya pengertian kesalahan (dalam arti luas) sebagai dapat 

dicelanya si pelaku atas perbuatannya, maka berubahlah pengertian kesalahan 

yang psychologis menjadi pengertian kesalahan yang normatif (normativer 

schuldbegriff).
48
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Kesalahan dalam arti seluas-luasnya berkaitan dengan pertanggungjawaban 

pidana dimana meliputi: 

a. adanya kemampuan bertanggungjawab pada pelaku (schuldfahigkeit atau 

zurechnungsfahigkeit); artinya keadaan jiwa pelaku harus normal. Disini 

dipersoalkan apakah orang tertentu menjadi “normadressat” yang mampu. 

b. hubungan batin antara pelaku dengan perbuatannya, yang berupa 

kesengajaan (dolus) atau kealpaan (culpa), ini disebut bentuk-bentuk 

kesalahan. Dalam hal ini dipersoalkan sikap batin seseorang pelaku terhadap 

perbuatannya.  

c. tidak adanya alasan yang menghapus kesalahan atau tidak ada alasan 

pemaaf meskipun apa yang disebut dalam a dan b ada, ada kemungkinan 

bahwa ada keadaan yang mempengaruhi pelaku sehingga kesalahannya 

hapus, misalnya dengan adanya kelampauan batas pembelaan terpaksa.
49

 

 

Apabila ketiga unsur ini ada maka orang yang bersangkutan bisa dinyatakan 

bersalah atau mempunyai pertanggungan jawab pidana, sehingga bisa dipidana. 

Dalam pada itu harus diingat bahwa untuk adanya kesalahan dalam arti yang 

seluas-luasnya (pertanggungan jawab pidana) orang yang bersangkutan harus pula 

dibuktikan terlebih dahulu bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum. Kalau 

ini tidak ada, artinya, kalau perbuatannya tidak melawan hukum maka tidak ada 

perlunya untuk menerapkan kesalahan si pelaku. Sebaliknya seseorang yang 

melakukan perbuatan yang melawan hukum tidak dengan sendirinya mempunyai 

kesalahan, artinya tidak dengan sendirinya dapat dicela atas perbuatan itu. Itulah 

sebabnya, maka kita harus senantiasa menyadari akan dua pasangan dalam syarat-

syarat pemidanaan ialah adanya:  

1. dapat dipidananya perbuatan (strafbaarheid van het feit); dan 

2. dapat dipidananya orangnya atau pelakunya (strafbaarheid van de 

persoon).
50
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Dengan pidana itu dimaksudkan untuk mencapai tujuan praktis dan juga 

menimbulkan nestapa bagi orang tersebut. Tindak pembalasan itu mempunyai 2 

(dua) arah, yaitu: 

1. Pembalasan subyektif. 

2. Pembalasan obyektif. 

 

a. Teori Relatif/Teori Tujuan 

Menurut teori relatif, dasar hukum dari pada pidana ialah menegakkan tata tertib 

masyarakat, dimana tata tertib masyarakat itu adalah merupakan tujuan, dan untuk 

mencapai tujuan tersebut diperlukan adanya pidana. Ini berarti bahwa pidana 

merupakan alat untuk mencapai tujuan, yaitu mencegah adanya kejahatan, yang 

berarti tata tertib masyarakat terjamin. Menurut teori ini pidana merupakan alat 

pencegahan.
51

 

 

b. Teori Gabungan 

Teori ini digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu: 

1) Ada yang bertindak sebagai pangkal pembalasan. 

2) Memberikan perlindungan kepada masyarakat sebagai tujuan. 

3) Titik pangkal pembalasan dan keharusannya melindungi masyarakat.
52

 

 

Berikut akan diuraikan mengenai hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana pemerkosaan yang 

dilakukan oleh orang tua kandung dengan terdakwa Zakarsih bin Sobirin M. 

dalam perkara Nomor No. 222/Pid.Sus/2014/PN. Kot: 
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1. Hukum Pidana Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim 

Berdasarkan Pasal 1 KUHP, bahwa sebagai suatu Negara Hukum, sistem 

peradilan di Indonesia menganut asas legalitas, yaitu bahwa tiada suatu perbuatan 

dapat di pidana kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan 

yang telah ada. Bukan hanya itu, di dalam sistem perundang-undangan Indonesia 

diatur bahwa hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berdasarkan pada 

bukti formil, melainkan juga berdasarkan pada unsur yang lebih esensial, yaitu 

pada adanya suatu keyakinan hakim. Bukti formil dan keyakinan hakim tersebut 

merupakan 2 (dua) unsur pokok dalam pengambilan sebuah keputusan 

pengadilan. 

 

2. Terdakwa Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim 

Mengenai pertimbangan-pertimbangan yang memberatkan dan meringankan 

pidana bagi terdakwa Zakarsih bin Sobirin M. dalam perkara Nomor No. 

222/Pid.Sus/2014/PN. Kot, Hakim Pengadilan Negeri Kota Agung, berpendapat 

bahwa: 

a. Hal-hal yang memberatkan terdakwa: 

1) bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat; 

2) bahwa perbuatan terdakwa dilakukan terhadap kedua anak kandungnya 

sehingga salah satu anaknya yang bernama Herawati binti Zakarsih hamil 

dan telah melahirkan anak; dan 

3) bahwa perbuatan terdakwa telah menimbulkan trauma terhadap saksi 

korban Herawati dan Liana. 

b. Hal yang meringankan terdakwa: 

1) terdakwa merupakan tulang punggung keluarga. 
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3. Tuntutan Masyarakat Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim 

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa hakim memiliki pertimbangan-

pertimbangan sendiri dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pidana 

pemerkosaan terhadap anak kandung. Selain pertimbangan pidana tersebut, hakim 

juga mempertimbangkan tuntutan masyarakat. Dalam hal ini, masyarakat 

menuntut agar putusan yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa dijatuhkan 

berdasarkan pertimbangan yang seadil-adilnya sehingga tuntutan masyarakat akan 

tegaknya hukum dan keadilan dapat terpenuhi. 

 

Sebelum menjatuhkan putusan, majelis hakim terlebih dahulu mendengar 

pembelaan terdakwa atau penasehat hukum terdakwa yang pada pokoknya 

memohon keringanan hukuman. Hakim juga mempertimbangkan bahwa di 

persidangan terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya telah 

mengakui perbuatan yang didakwakan kepadanya. Selain itu, berdasarkan atas 

keterangan saksi-saksi yang masing-masing bersesuaian satu sama lain, 

dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti yang dikenal saksi 

dan terdakwa, majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah 

memenuhi unsur-unsur dari Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 

tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, maka majelis hakim, 

Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 

tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan memaksa anak 

untuk melakukan persetubuhan dengannya yang dilakukan terus-menerus sebagai 

perbuatan yang dilanjutkan.” 
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Selain itu, Terdakwa juga terbukti telah melakukan tindak pidana sebagaimana 

diatur dalam Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan 

Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang merupakan dakwaan kedua. Menurut 

majelis hakim, Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan 

memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang dilakukan secara terus 

menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan.” 

 

Dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan 

serta pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berpendapat 

bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa telah tepat dan setimpal dengan 

perbuatannya serta telah memenuhi rasa keadilan. Lebih lanjut majelis hakim 

berpendapat bahwa falsafah pemidanaan dewasa ini ditujukan bukan hanya 

sekedar bersifat pembalasan kepada terdakwa, tetapi berorientasi lebih kepada 

upaya-upaya untuk membina, merubah, memperbaiki dan memperhatikan 

kelangsungan masa depan terdakwa agar menjadi anggota yang berbudi baik dan 

berguna, yang secara langsung berdampak pula dalam mempertahankan tertib 

hukum dan menjaga ketentraman hidup dalam masyarakat. 

 

Berdasarkan barang bukti dan berdasarkan fakta-fakta hukum hukum yang telah 

terungkap di persidangan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat 

(1) KUHP dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, serta Undang-Undang No. 8 

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim 
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menyatakan terdakwa Zakarsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah 

melakukan tindak pidana “dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan 

memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya dan sengaja melakukan 

ancaman kekerasan memaksa anak untuk melakukan perbuatan cabul yang 

dilakukan secara terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan. 

 

Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Zakarsih dengan pidana 

penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 dengan ketentuan 

apabila denda pidana tersebut tidak dibayarkan, maka digantikan dengan 

kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan penjara. Putusan Majelis Hakim 

tersebut lebih rendah 2 tahun dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menuntut 

terdakwa dengan pidana penjara selama 18 tahun dan denda sebesar RP 

200.000.000,00. 

 

Rade Satya yang mengatakan bahwa putusan itu sudah tepat diberikan kepada 

terdakwa yang telah melakukan perbuatan yang keji dan tidak beretika terhadap 

dua anak kandungnya sendiri yang masih di bawah umur. Tindakan terdakwa juga 

menimbulkan trauma dan merusak masa depan kedua anak perempuannya itu.
53

 

 

Yudith Wirawan mengatakan bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta yang 

terungkap di persidangan, terdakwa sudah layak mendapatkan pidana penjara 

selama 16 tahun. Terdakwa Zakarsih telah terbukti secara sah dan meyakinkan 

melakukan perbuatan tersebut kepada 2 (dua) anak kandungnya. Selain itu, 
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perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa meresahkan masyarakat dan melanggar 

norma-norma agama dan sosial budaya yang ada di masyarakat.
54

 

 

Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusannya terlebih dahulu harus 

menemukan fakta dan peristiwa yang terungkap dari terdakwa dan korban, serta 

alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak dalam persidangan. Majelis Hakim 

harus mengonstruksikan dan mengkualifikasikan peristiwa dan fakta tersebut, 

sehingga ditemukan peristiwa/fakta yang konkret. Setelah Majelis Hakim 

menemukan peristiwa dan fakta secara obyektif, maka Majelis Hakim berusaha 

menemukan hukumnya secara tepat dan akurat terhadap peristiwa yang terjadi itu. 

Jika dasar-dasar hukum yang dikemukakan oleh pihak-pihak yang berperkara 

kurang lengkap, maka majelis hakim karena jabatannya dapat 

menambah/melengkapi dasar-dasar hukum itu sepanjang tidak merugikan pihak-

pihak yang berperkara.
55

 

 

Hakim menemukan hukum melalui sumber-sumber sebagaimana tersebut di atas, 

jika tidak diketemukan dalam sumber-sumber tersebut maka ia harus mencarinya 

dengan mernpergunakan metode interpretasi dan konstruksi. Metode interpretasi 

adalah penafsiran terhadap teks undang-undang, masih tetap berpegang pada 

bunyi teks itu, sedangkan metode konstruksi hakim mempergunakan penalaran 

logisnya untuk mengembangkan lebih lanjut suatu teks undang-undang, dimana 

hakim tidak lagi terikat dan berpegang pada teks itu, tetapi dengan syarat hakim 

tidak mengabaikan hukum sebagai suatu sistem.
56
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Dari pandangan praktisi hukum, Maroni mengatakan di dalam Pasal 52 KUHP 

dapat dijadikan rujukan, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 KUHP apabila 

seseorang melakukan tindak pidana dalam lingkup jabatan atau kekuasaan 

pidananya dapat diperberat, sama halnya dengan orang tua yang seharusnya 

melindungi anaknya akan tetapi melakukan tindak pidana khusus pemerkosaan 

atau pencabulan, pidananya dapat diperberat.
57

 

 

Maroni mengatakan bahwa putusan hakim yang menjatuhkan pidana 16 tahun 

penjara kepada terdakwa sudah tepat dan layak untuk diterimanya sebagai balasan 

yang harus diterima akibat perbuatannya. Hal ini telah sesuai dengan perbuatan 

terdakwa yang telah melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-

Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Selain itu, perbuatannya 

bertentangan dengan norma agama, norma sosial yang ada di dalam masyarakat.
58

 

 

Hakim berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman dalam proses peradilan pidana berperan sebagai pihak yang 

memberikan pemidanaan dengan tidak mengabaikan hukum atau norma serta 

peraturan yang hidup dalam masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa Hakim dan 

Hakim Konstitusi wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum 

dan rasa keadilan yang hidup dan berkembangan dalam masyarakat. 

 

Masalah penjatuhan pidana sepenuhnya merupakan kekuasaan dari hakim. Hakim 

dalam menjatuhkan pidana wajib berpegangan pada alat bukti yang mendukung 

pembuktian dan keyakinannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 183 KUHAP, 
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yaitu hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila 

dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan 

bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang 

bersalah melakukannya.
59

 

 

Pasal 183 KUHAP tersebut menentukan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan 

pidana harus memenuhi dua persyaratan yaitu dua alat bukti sah yang ditentukan 

secara limitatif di dalam undang-undang dan apakah atas dasar dua alat bukti 

tersebut timbul keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa. Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan tugas hakim 

adalah untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, sehingga 

putusannya mencerminkan rasa keadilan rakyat Indonesia. Pasal 24 ayat (1) 

Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman 

merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna 

menegakkan hukum dan keadilan. 

 

C. Keadilan dalam Putusan Hakim terhadap Orang Tua Pelaku Tindak

 Pidana Perkosaan Anak Kandung 

 

Perlindungan terhadap anak harus mengacu kepada prinsip the best interest of 

child yang digunakan dalam hal semua tindakan menyangkut anak yang dilakukan 

oleh lembaga kesejahteraan sosial pemerintah maupun swasta, lembaga peradilan, 

lembaga pemerintah atau badan legislatif, maka kepentingan yang terbaik harus 

menjadi pertimbangan.
60
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Anak perempuan sebagai korban tindak pidana perkosaan dalam sistem peradilan 

pidana, tidak diperlakukan sama dengan pelaku sebagai tersangka atau terdakwa 

atau terpidana yang telah diatur hak-haknya dalam KUHAP. Anak perempuan 

sebagai korban perkosaan mengalami penderitaan immaterial atau penderitaan 

non fisik berupa trauma. Jaminan perlindungan anak dalam sistem peradilan 

pidana, tidak sebanding jaminan perlindungan hak-hak pelaku tindak pidana.
61

 

 

Perlindungan hukum anak korban perkosaan sebatas penderitaan fisik diatur 

dalam Pasal 98 sampai Pasal 101 KUHAP, diterimanya hak korban melalui 

penggabungan perkara yang timbul akibat oleh kejahatan tersebut (hanya biaya 

yang telah dikeluarkan oleh korban). Pertanggungjawaban pelanggar hukum 

pidana tidak menghiraukan sebab-sebab atau akibat-akibat tindak pidana 

(kejahatan) pada penderitaan diri korban. Ada kesan proses itu sudah berhenti, 

ketika putusan pengadilan pidana sudah dieksekusi.
62

 

 

Proses peradilan telah selesai, Korban dikesampingkan dan dilupakan tidak lepas 

dengan hukum pidana yang di anut Indonesia yang bersumber hukum pidana 

modern yang melahirkan pertanggungjawaban dalam hukum pidana bersifat daad-

dader strafrecht, yaitu hukum pidana yang berorientasi pada si pembuat dan 

perbuatannya, yaitu bagaimana memperlakukan pelaku tindak pidana sedemikian 

rupa sehingga hak asasi dan kepentingannya masa depan pelaku tindak pidana 

agar tidak lebih buruk sebelum ia belum terlibat dengan hukum pidana. Pemberian 

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana, maka selesailah sudah tugas hukum 

pidana di dalam memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari ancaman 
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pelaku tindak pidana, termasuk di dalam pengertian perlindungan terhadap 

masyarakat ini adalah kepentingan korban.
63

  

 

Tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak 

sebagai korban tindak pidana perkosaan belum dapat dipenuhi secara baik dalam 

sistem hukum yang berlaku saat ini. Inilah pokok permasalahan yang untuk kasus 

terhadap anak perempuan sebagai korban perkosaan menunjukkan masih banyak 

kendala bagi anak perempuan sebagai korban perkosaan dalam mendapatkan 

keadilan. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

menentukan karakteristik pemerintah atau negara dalam menentukan sistem 

hukum perlindungan anak yang masih menampilkan kesenjangan hukum 

mengenai anak dan hak-hak anak yang masih belum sepenuhnya terintegrasi ke 

dalam norma hukum positif dan belum maksimal khususnya dalam pemberian 

rehabilitasi. 

 

Pemberian rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf a 

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, menyatakan 

perlindungan khusus bagi anak yang menjadi korban tindak pidana sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui: upaya rehabilitasi, baik dalam 

lembaga maupun di luar lembaga. Dilatarbelakangi ketidakadilan perlakuan antara 

hak-hak pelaku dan hak-hak korban dalam upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga 

maupun di luar lembaga sistem peradilan pidana dan tujuan negara, yaitu untuk 

melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum. 
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Atas dasar ini, negara harus ikut campur tangan secara aktif dalam upaya 

memberikan perlindungan terhadap nasib korban secara kongkret dan individual. 

 

Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau 

suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau 

keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat 

ketiga. Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah 

diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak 

menyatakan orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu 

tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Seorang anak memiliki hak tertentu. Hak anak 

adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan 

dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. 

 

Sebagai orang tua sudah tentu memiliki kewajiban dan tanggung jawab 

memberikan perlindungan terhadap anaknya. Kewajiban dan tanggung jawab 

tersebut diatur dalam Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan 

Anak yang menyatakan negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan 

anak. 

 

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga/orang tua lebih rinci diatur dalam Pasal 

26 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yaitu orang tua 

berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: 

a. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; 
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b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan 

minatnya; dan 

c. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak. 

 

Orang tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin 

terpenuhinya Hak Asasi Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. 

Perlindungan terhadap anak yang dilakukan selama ini belum memberikan 

jaminan bagi anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai 

dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam 

melaksanakan upaya perlindungan terhadap hak anak oleh pemerintah harus 

didasarkan pada prinsip hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan 

perlindungan atas Hak Anak. Negara bertanggung jawab untuk memberikan 

kesejahteraan pada masyarakatnya bersumber hukum yang tertulis. Kebijakan 

formulatif rehabilitasi mengenai perlindungan korban perkosaan kejahatan melalui 

ganti kerugian menurut hukum positif, adalah: 

1. Hukum pidana positif saat ini lebih menekankan rehabilitasi pada 

perlindungan korban perkosaan “in abstracto” dan secara tidak langsung; 

2. Perlindungan korban perkosaan secara langsung masih terbatas dalam 

bentuk pemberian rehabilitasi melalui ganti kerugian oleh pelaku tindak 

pidana. Belum ada ketentuan ganti kerugian yang diberikan oleh negara 

kepada korban perkosaan tindak pidana. Ada 5 (lima) kemungkinan 

rehabilitasi melalui ganti kerugian kepada korban perkosaan dalam perkara 

pidana, yaitu: (a) pemberian rehabilittasi melalui ganti rugi sebagai syarat 

khsusus dalam pidana bersyarat, (b) Memperbaiki akibat dalam tindak 

pidana ekonomi sebagai tindakan tata tertib, (c) pembayaran uang 

pengganti dalam tindak pidana korupsi, sebagai pidana tambahan, (d) 

penggantian biaya rehabilitasi yang telah dikeluarkan dalam proses 

penggabungan gugatan perkara ganti kerugian (perdata) dalam perkara 

pidana (e) Membayar pidana denda oleh pelaku tindak pidana kepada 

negara, apabila tidak dibayar si pelaku tindak pidana dikenai pidana 

kurungan paling lama 6 (enam) bulan.
64
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Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-

kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. 

Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan 

dalam suatu Negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju 

kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak 

ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur negara hukum. Sebagai 

pelaksana dari kekuasaan kehakiman adalah hakim, yang mempunyai kewenangan 

dalam peraturan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal ini 

dilakukan oleh hakim melalui putusannya.
65

 

 

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara 

yang diajukan kepadanya, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas 

dari sistem pembuktian negatif, yang pada prinsipnya menetukan bahwa suatu hak 

atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat 

bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi 

dengan integritas moral yang baik. Menurut Gerhard Robbes secara kontekstual 

ada 3 (tiga) esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan 

kekuasaan kehakiman, yaitu: 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan; 

b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau 

mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim; 

b. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas 

dan fungsi yudisialnya.
66

 

 

                                                 
65

 Ahmad Rifai. Op.Cit. hlm. 102 
66

 Ibid. hlm. 104 



52 

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan 

mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak 

tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterpensi hakim 

dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus 

mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang 

sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, sampai 

kepentingan pihak korban maupun keluarganya serta mempertimbangkan pula 

rasa keadilan  masyarakat.
67

 

 

Putusan pengadilan dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 

tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: Putusan pengadilan selain harus 

memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan 

perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang 

dijadikan dasar untuk mengadili. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas 

penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan harus memuat 

pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang 

tepat dan benar.  

 

Pasal 68 A Undang-Undang No.49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, 

menyatakan, dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim harus bertanggung 

jawab atas penetapan dan putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan harus 

memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar 

hukum yang tepat dan benar. Berdasarkan ketentuatan Pasal 50 dan Pasal 53 
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Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Pasal 68A Undang-Undang No. 49 

Tahun 2009, maka peluang hakim dapat menerapkan ketentuan Pasal 64 ayat (3) 

huruf a Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  

 

Peluang hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan asas penyelenggaraan 

kekuasaan kehakiman, dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009, menyatakan: Peradilan negara menerapkan dan menegakkan hukum dan 

keadilan berdasarkan Pancasila. Menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan 

Pancasila melalui konsep Negara Hukum Pancasila, yaitu terjalinnya hubungan 

fungsional yang proposional antara kekuasaan-kekuasaan negara, penyelesaian 

sengketa secara musyawarah sedangkan peradilan merupakan sarana terakhir dan 

tentang hak-hak asasi manusia tidaklah hanya menekan hak atau kewajiban tetapi 

terjalinnya suatu keseimbangan antara hak dan kewajiban.  

 

Dalam hukum pidana dikenal adanya keadilan restoratif yang pertama kali 

dikemukakan oleh Barnett ketika ia menunjuk pada prinsip-prinsip tertentu yang 

digunakan oleh para praktisi hukum di Amerika dalam melakukan mediasi antara 

korban dengan pelaku tindak pidana. Menurut Tony F. Marshall, keadilan 

restoratif adalah suatu pendekatan untuk memecahkan masalah kejahatan di antara 

para pihak, yaitu korban, pelaku, dan masyarakat, dalam suatu relasi yang aktif 

dengan aparat penegak hukum. Selanjutnya dikatakan bahwa untuk memecahkan 

masalah kejahatan tersebut, keadilan restoratif mempergunakan asumsi-asumsi 

sebagai berikut:  

a. Sumber dari kejahatan adalah kondisi dan relasi sosial dalam masyarakat;  

b. Pencegahan kejahatan tergantung pada tanggung jawab masyarakat 

(termasuk pemerintah lokal dan pemerintah pusat dalam kaitannya dengan 
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kebijakan sosial pada umumnya) untuk menangani kondisi-kondisi sosial 

yang dapat menyebabkan terjadinya kejahatan;  

c. Kepentingan para pihak dalam penyelesaian kasus kejahatan tidak dapat 

diakomodasi tanpa disediakannya fasilitas untuk terjadinya keterlibatan 

secara personal;  

d. Ukuran keadilan harus bersifat fleksibel untuk merespon fakta-fakta 

penting, kebutuhan personal, dan penyelesaian dalam setiap kasus;  

e. Kerjasama di antara aparat penegak hukum serta antara aparat dengan 

masyarakat dianggap penting untuk mengoptimalkan efektifitas dan 

efisiensi cara penyelesaian kasusnya.  

f. Keadilan dicapai dengan prinsip keseimbangan kepentingan di antara para 

pihak.
68

 

 

Berkaitan dengan putusan pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap terdakwa 

Zakarsih, yaitu selama 16 tahun pidana penjara, menurut Mahendra bahwa 

putusan tersebut apabila dilihat dari ancaman pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak sudah memenuhi rasa keadilan.
69

 

 

Yudith Wirawan mengatakan bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan 

pertimbangan lainnya, dimana majelis hakim menjatuhkan pidana selama 16 

tahun penjara dan denda Rp 200.000.000,00 kepada terdakwa Zakarsih sudah 

tepat dan dapat dikatakan sudah memenuhi rasa keadilan, karena pidana penjara 

yang dikenakan kepada terdakwa sudah cukup berat dan tentunya dapat 

memberikaan efek jera kepada terdakwa dan memberikan pelajaran bagi 

masyarakat untuk tiidak melakukan perbuatan yang sama.
70

 

 

Rade Setya mengatakan bahwa dijatuhkannya putusan 16 tahun pidana penjara 

dan denda Rp 200.000.000,00 kepada terdakwa Zakarsih sudah tepat dan adil 

serta setimpal dengan apa yang telah dilakukannya karena hakim telah 
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menjatuhkan pidana di atas 2/3 tuntutan penuntut umum dimana Zakarsih dituntut 

pidana penjara 18 tahun dan denda Rp 200.000.000,00.
71

 

 

Berdasarkan pandangan akademisi, Maroni menyatakan bahwa putusan hakim 

yang menjatuhkan pidana kepada terdakwa selama 16 tahun pidana penjara dan 

denda Rp 200.000.000,00 relatif dapat dikatakan adil dilihat dari putusan hakim 

dan tuntutan penuntut umum serta undang-undang yang dilanggar oleh 

terdakwa.
72

 

 

Hakim dalam membuat putusan harus memperhatikan segala aspek di dalamnya, 

mulai dari perlunya kehati-hatian, dihindari sekecil mungkin ketidakcermatan, 

baik yang bersifat formal maupun materiil sampai dengan adanya kecakapan 

teknik membuatnya.
73

 Oleh karena itu hakim tidak berarti dapat berbuat sesuka 

hatinya, melainkan hakim juga harus mempertanggung jawabkan putusannya. 

Dalam memberikan putusan terhadap suatu perkara pidana, seharusnya putusan 

hakim tersebut berisi alasan-alasan dan pertimbangan-pertimbangan yang bisa 

memberikan rasa keadilan bagi terdakwa. Dimana dalam pertimbangan-

pertimbangan itu mencerminkan motivasi yang jelas dari tujuan putusan diambil, 

yaitu untuk menegakkan hukum (kepastian hukum) dan memberikan keadilan.
74

 

 

Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara pidana 

diharapkan tidak menilai dari satu pihak saja sehingga dengan demikian ada hal-

hal yang patut dalam penjatuhan putusan hakim apakah pertimbangan tersebut 
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memberatkan ataupun meringankan pidana, yang melandasi pemikiran hakim, 

sehingga hakim sampai pada putusannya. Pertimbangan hakim sebenarnya tidak 

kalah pentingnya dibandingkan dengan bagian amar putusan hakim dan justru 

bagian pertimbangan itulah yang menjadi roh dari seluruh materi isi putusan, 

bahkan putusan yang tidak memuat pertimbangan yang cukup dapat menjadi 

alasan untuk diajukannya suatu upaya hukum baik itu banding maupun kasasi, 

yang dapat menimbulkan potensi putusan tersebut akan dapat dibatalkan oleh 

pengadilan yang lebih tinggi.
75

 

 

Dalam penjatuhan pidana oleh hakim terhadap pelaku tindak pidana, pada 

dasarnya haruslah mempertimbangkan segala aspek tujuan, yaitu sebagai berikut: 

a. Sebagai upaya untuk melindungi masyarakat dari ancaman suatu kejahatan 

yang dilakukan oleh pelakunya; 

b. Sebagai upaya represif agar penjatuhan pidana membuat pelakunya jera 

dan tidak akan melakukan tindak pidana dikemudian hari; 

c. Sebagai upaya preventif agar masyarakat luas tidak melakukan tindak 

pidana sebagaimana yang dilakukan oleh pelakunya; 

d. Mempersiapkan mental masyarakat dalam menyikapi suatu kejahatan dan 

pelaku kejahatan tersebut, sehingga pada saatnya nanti pelaku tindak 

pidana dapat diterima dalam pergaulan masyarakat.
76

 

 

Proses penjatuhan putusan yang dilakukan hakim merupakan suatu proses yang 

kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman, dan 

kebijaksanaan. Dalam proses penjatuhan putusan tersebut, seorang hakim harus 

meyakini apakah seorang terdakwa melakukan tindak pidana ataukah tidak, 

dengan tetap berpedoman pada pembuktian untuk menentukan kesalahan dari 

perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pidana. Setelah menerima dan memeriksa 

suatu perkara, selanjutnya hakim akan menjatuhkan keputusan, yang dinamakan 
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dengan putusan hakim, pernyataan hakim yang merupakan sebagai pernyataan 

pejabat negara yang diberi wewenang untuk putusan itu. Jadi putusan hakim 

bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis saja, melainkan juga 

didasarkan pada hati nurani. 

 

Tujuan pemberian pidana terhadap terdakwa ialah sekedar memberikan suatu rasa 

yang tidak enak, baik yang tertuju pada jiwa, kebebasan, harta benda, hak-hak 

ataupun terhadap kehormatannya, sebagai pembalasan atas perbuatan yang telah 

dilakukannya sehingga ia akan bertobat dan tidak akan mengulangi perbuatannya 

lagi.
77

 

 

Hakim dalam penghukuman yang berupa penjatuhan pidana harus menyadari apa 

makna pemidanaan tersebut atau dengan kata lain harus menyadari apa yang 

hendak dicapai dengan yang dikenakan terhadap sesama manusia yang telah 

melanggar ketentuan undang-undang. Suatu sanksi yang berupa pidana dapat 

menjadi keras sekali dirasakan yang terkadang sampai melenyapkan kemerdekaan 

seseorang beberapa tahun lamanya, dan ada kalanya kemerdekaan yang dirampas 

tersebut mempunyai arti besar terhadap sisa hidup orang yang dikenainya.
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Tanpa mengurangi kebebasan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang setimpal 

dengan kejahatan atau perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa, baik penuntut 

umum maupun hakim diharapkan menuntut dan menjatuhkan hukuman yang 

setimpal sehingga putusannya mempunyai dampak menjerakan (special deterrent 

effect), di samping memenuhi aspirasi dan rasa keadilan masyarakat juga 
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merupakan daya tangkal bagi anggota masyarakat yang mempunyai potensi untuk 

menjadi pelaku tindak pidana (general deterrent effect).
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Berdasarkan pendapat di atas, menurut Peneliti putusan yang dijatuhkan majelis 

Hakim Pengadilan Kota Agung dilihat dari sudut pandang ancaman pidana yang 

diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan Pasal 82 Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak yaitu selama 15 tahun penjara, maka putusan hakim pidana 

penjara selama 16 tahun dan denda sebesar Rp 200.000.000,00 dapat dikatakan 

adil dan telah sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Putusannya 

ini juga diharapkan dapat memberikan efek jera kepada terdakwa dan pelajaran 

bagi masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindakan atau perbuatan 

yang sama. 
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