
 
 

 

 

 

 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Baru-baru ini sering kita temui berita mengenai kekerasan seperti kekerasan 

psikis, fisik dan seksual, berita tersebut bisa kita lihat di media cetak seperti koran 

maupun di media elektronik seperti televisi. Jenis kekerasan yang sangat 

mendapat perhatian dari masyarakat adalah kekerasan seksual seperti 

pemekosaan. 

Jumlah Kasus Kekerasan Seksual Pada Ranah Publik dan Komunitas Tahun 

2019 di Indonesia Berdasarkan Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan.1 

No Jenis Kasus Kekerasan Seksual Jumlah 

1 Pelecehan Seksual 394 Kasus 

2 Pemerkosaan 762 Kasus 

3 Pencabulan 1.136 Kasus 

 Total 2.292 Kasus 

 

Perkara pidana pemerkosaan yang terjadi belakangan ini semakin meningkat 

mulai dari segi kuantitas maupun dari segi kualitasnya. Faktor-faktor yang 

                                                           
1Komisi Nasional Perempuan, 2019, “Korban Bersuara, Data Bicara, Sahkan RUU Penghapusan 

Kekerasan Seksual Sebagai Wujud Komitmen Negara”, Catatan Tahunan Komisi Nasional Anti 

Kekerasan Terhadap Perempuan 2019, hlm. 1. 



 
 

mengakibatkan seseorang melakukan pemerkosaan bisa berasal dari dalam dan 

faktor dari luar, faktor dari dalam misalnya kurangnya iman dan pemahaman 

mengenai agama, serta sering mengakses situs-situs yang memiliki konten asusila 

ataupun pornografi, faktor dari luar misalnya banyaknya wanita yang memakai 

pakaian terbuka sehingga tidak sedikit pula pria yang tidak bisa mengontrol hawa 

nafsunya apabila melihat wanita-wanita tersebut. 

Menurut data yang didapat dari Pengadilan Negeri Kotabumi, di wilayah 

Lampung Utara sendiri dari tahun 2013 hingga 2019, terdapat 18 (delapan belas) 

kasus kejahatan asusila yang terdaftar, baik yang masih dalam proses persidangan 

maupun yang telah berkekuatan hukum tetap. 

Jumlah Kasus Kejahatan Asusila yang Terdaftar di Pengadilan Negeri 

Kotabumi dari Tahun 2013 – 2019.2 

No Tahun Jumlah Kasus Kejahatan Asusila di Pengadilan Kotabumi 

1 2013 2 Kasus 

2 2014 1 Kasus 

3 2015 1 Kasus 

4 2016 1 Kasus 

5 2017 3 Kasus 

6 2018 6 Kasus 

7 2019 4 Kasus 

 Total 18 Kasus 

 

                                                           
2Pengadilan Negeri Kotabumi, “Sistem Informasi Penelusuran Pekara Pengadilan Negeri 

Kotabumi”, sipp.pn-kotabumi.go.id (diakses pada 19 Februari 2020, pukul 14.40 WIB). 



 
 

Berdasarkan beberapa kasus yang pernah terjadi, korban pemerkosaan adalah 

penyandang retardasi mental. Retardasi mental merupakan salah satu klasifikasi 

dari penyandang disabilitas. Retardasi mental juga bisa disebut tunagrahita. 

Retardasi mental juga sering disinonimkan dengan istilah lemah pikiran, 

keterbelakangan mental, cacat mental, dan gangguan intelektual. 

Pada perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu yang dilakukan oleh terdakwa 

Sadono Als Ki Sabdo Bin Djarmin (Alm) hari Kamis, tanggal 20 Juni 2019 

kurang lebih pukul 12.20 WIB, di Dusun IV RT 01 RW 04 Desa Tanjung Baru, 

Kecamatan Bukit Kemuning, Kabupaten Lampung Utara, terdakwa telah 

melakukan pemerkosaan terhadap korbannya yaitu Dewi Oki Widiyanti Binti 

Sunarto, kasus ini bermula pada saat korban yang memiliki keterbelakangan 

mental dikarenakan kecelakaan yang pernah dialaminya pada tahun 1988 saat 

korban berusia 4 (empat) tahun, korban kemudian didatangi oleh terdakwa di 

rumahnya pada tanggal 18 Juni 2019 kurang lebih pukul 11.00 WIB, waktu itu 

terdakwa datang dengan paman korban yang bernama Sahid Abdullah, lalu 

korban mendengar terdakwa berkata kepada ibu korban yakni Sartini bahwa 

terdakwa bisa mengobati orang yang memiliki keterbelakangan mental dengan 

paket pengobatan sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat Juta Rupiah) yang bisa 

dibayar mencicil setengah atau seperempatnya, namun Sartini menolak dengan 

alasan akan dipikirkan lagi. Pada hari kamis sekitar pukul 12.20 WIB, terdakwa 

datang kembali kerumah korban, saat itu korban baru selesai mandi dan melihat 

terdakwa duduk di ruang tamu, terdakwa lalu memanggil korban untuk duduk di 

kursi, karena mengira akan diobati, maka korban menuruti perintah pelaku, lalu 

terdakwa bertanya kepada korban dimana ibu korban, korban menjawab bahwa 



 
 

ibunya sedang pergi untuk membantu tetangga yang sedang memiliki acara, 

selanjutnya terdakwa mengajak korban ke kamar korban dengan alasan 

pengobatan, karena tidak mengerti maksud dari terdakwa, korban menuruti ajakan 

tersebut dan terjadilah pemerkosaan yang diperbuat oleh pelaku kepada 

korbannya. 

Dari kronologi di atas, di dalam persidangan perbuatan terdakwa oleh Jaksa 

Penuntut Umum dituntut dengan hukuman pidana selama 6 (enam) tahun. Hakim 

memutuskan pidana penjara selama 4 (empat) tahun kepada terdakwa. 

Adapun pasal yang menjerat perbuatan terdakwa yakni Pasal 286 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana bunyinya adalah: 

“Barangsiapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal 

diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, diancam 

dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun”.3 

Tindak pidana pemerkosaan merupakan suatu tindak pidana yang menimbulkan 

efek luar biasa terhadap psikis korban. Salah satunya adalah korban mengalami 

trauma berkepanjangan. Hal ini tentu mengakibatkan masa depan korban menjadi 

suram, apalagi jika korban memiliki retardasi mental. Selain memiliki 

keterbatasan secara fisik ataupun mental, maka akan bertambah lagi beban yang 

harus dipikul oleh korban yaitu mengalami trauma. 

 

 

                                                           
3Pasal 286 KUHP, 2018,“KUHAP dan KUHP”, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 98. 



 
 

Berdasarkan penjabaran di atas, maka penulis ingin mengkaji dan meneliti tentang 

“Tinjauan Yuridis Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan 

Wanita Retardasi Mental (Studi Perkara Nomor: 146/Pid.B/2019/PN Kbu)” 

1.2. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

1.2.1. Permasalahan 

Dari latar belakang permasalahan tersebut, dapat dirumuskan permasalahan yakni 

sebagai berikut: 

1. Apakah Sudah Sesuai Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku 

Pemerkosaan Wanita Retardasi Mental Dalam Perkara Nomor 

146/Pid.B/2019/PN Kbu? 

2. Apa Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap 

Pelaku Pemerkosaan Wanita Retardasi Mental? 

1.2.2. Ruang Lingkup 

Dari permasalahan sebagaimana di atas, penelitian ini merupakan kajian pada 

bidang Ilmu Hukum, khususnya Hukum Pidana dan lingkup pembahasannya 

penulis batasi mengenai penjatuhan pidana terhadap pelaku pemerkosaan wanita 

retardasi mental dalam perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu serta dasar 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku pemerkosaan 

wanita retardasi mental perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu. 

 

 



 
 

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1.3.1 Tujuan Penelitian 

Tujuan dibuatnya penelitian ini agar dapat mengetahui apakah sudah sesuai 

penjatuhan pidana terhadap pelaku pemerkosaan wanita retardasi mental dalam 

perkara nomor 146/Pid.B/2019/PN. Kbu serta memahami lebih lanjut mengenai 

apa saja dasar-dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku pemerkosaan wanita retardasi mental. 

1.3.2. Kegunaan Penelitian 

Kegunaan dalam penelitian ini antara lain: 

1. Secara teoritis, penelitian ini diinginkan berfungsi khususnya untuk aparat 

penegak hukum sebagai penerapan hukum pidana materiil pada tindak pidana 

pemerkosaan terhadap wanita retardasi mental serta penelitian ini diharapkan 

berguna sebagai bahan bacaan atau informasi untuk pihak-pihak yang 

memerlukannya. 

2. Secara praktis, penelitian ini berfungsi sebagai penambah wawasan dan 

pemahaman bagi penulis serta sebagai salah satu syarat untuk menuntaskan 

pendidikan Strata 1 (S1), sehingga meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas 

Hukum dan Ilmu Sosial, Universitas Muhammadiyah Kotabumi (UMKO). 

1.4. Sistematika Penulisan 

Supaya mempermudah dalam memahami dan membaca isi dari penelitian ini, 

penulis membaginya dalam V (lima) bab dengan penataan atau sistematika antara 

lain: 



 
 

BAB I PENDAHULUAN, bab ini merupakan bab pendahuluan yang berisikan 

Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan 

Penelitian serta Sistimatika Penulisan. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA, pada bab ini menyajikan teori-teori tentang 

Pengertian Tindak Pidanadan Unsur-Unsur Tindak Pidana, Pengertian 

Pemerkosaan, Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan, serta 

Pengertian Retardasi Mental. 

BAB III METODE PENELITIAN, menjabarkan metode yang menjadi landasan 

penulisan yakni Pendekatan Masalah, Jenis dan Sumber Data, Prosedur 

Pengumpulan dan Pengolahan Data, Analisis Data. 

BAB IV PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN, bab ini menguraikan mengenai 

hasil penelitian yang signifikan dengan permasalahan dan pembahasannya yaitu 

Penjatuhan Hukuman Pidana Terhadap Pelaku Pemerkosaan Wanita Retardasi 

Mental Dalam Kasus Perkara Nomor 146/Pid.B/2019/PN Kbu dan Dasar 

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Pada Kasus Perkara Nomor: 

146/Pid.B/2019/PN Kbu. 

BAB V PENUTUP, yakni penutup yang di dalamnya berisi simpulan serta saran 

dari hasil penelitian ini. 

DAFTAR PUSTAKA, bahan-bahan yang digunakan untuk menunjang penulisan 

skripsi ini. 

LAMPIRAN-LAMPIRAN, merupakan data pendukung yang memuat 

keterangan di dalam penulisan skripsi ini. 


