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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dan 

penerapan sanksi dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga. Jenis penelitian yang digunakan adalah hukum 

normatif, dengan metode pendekatan undang-undang, konseptual dan kasus. 

Sumber hukum yang diperoleh dari data kepustakaan. Jenis bahan hukum yaitu 

primer, sekunder dan tersier. Tehnik pengumpulan bahan hukum yaitu bersumber 

pada bahan-bahan pustaka, yang selanjutnya di analisis secara kualitatif. Dari 

hasil penelitian, bahwa pertimbangan hakim dalam perkara Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga yaitu Pertimbangan yuridis dan Pertimbangan non yuridis 

sedangkan penerapan sanksinya Terdakwa dalam putusan melakukan kekerasan 

fisik yang mengakibatkan luka memar dan hakim memberikan sanksi yang 

seimbang dari batas maksimal. 

Kata kunci : Penerapan Sanksi Pidana, KDRT 

 

APPLICATION OF CRIMINAL SANCTIONS TO  A CRIMINAL ACTS OF 

DOMESTIC VIOLENCE REVIEW OF LAW NUMBER 23 YEAR 2004 

ABOUT ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE 

 

This study aims to determine the basic consideration of judge and the application 

of sanctions in the dropping of criminal proceedings to a criminal acts of violence 

in the household. By normative law, constitute, conceptual approach and case. 

The Sources of law derived from literature data with types of legal materials is 

primary, secondary and tertiary. Techniques of collecting material law that is 

sourced from materials library, which is next in the analysis qualitatively. The 

results of the research is the consideration of the judge in the case of domestic 

Violence act that Consideration of juridical and Consideration of non-juridical 

while application of the sanctions defendants in the verdict do physical violence 

which resulted in bruises and judge gives sanctions balanced than the maximum 

limit. 

Keywords : Application of Criminal Sanctions, domestic Violence 
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I. PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Di Indonesia sudah dibentuk hukum dengan baik, namun 

pelanggaran hukum kerap terjadi. Segala bentuk tindakan yang melanggar 

atau merupakan kejahatan tidak hanya terjadi dalam area publik saja tetapi 

dalam area yang sangat pribadi sebagai contoh rumah tangga tak luput dari 

peristiwa kejahatan. Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dari 

waktu ke waktu meningkat, hal ini disebabkan oleh berbagai macam faktor 

baik ekonomi, perbedaan pola pikir, dan hal-hal prinsip lainnya yang 

mampu menciptakan ketidak-harmonisan dalam rumah tangga yang 

berujung pada kekerasan. 

Rumah tangga pada dasarnya diharapkan mampu menjadi wadah 

bagi pasangan suami istri dan seluruh bagian ataupun komponen keluarga 

yang hidup di dalamnya untuk dijadikan tempat saling mengasihi, 

mengayomi serta saling melindungi satu sama lain agar terjauhkan dari 

segala hal yang tidak diinginkan. Apabila dalam rumah tangga terjadi tindak 

kekerasan baik penganiayaan, kekerasan psikis, dan sebagainya, maka sudah 

dapat dikatakan seluruh komponen rumah tangga yang disatukan dengan 

rasa kekeluargaan akan jauh dari rasa aman dan terlindungi, dan sudah tentu 

hal ini mampu menjadikan kehidupan rumah tangga tersebut kehilangan 

keharmonisan yang berakibat pada hancurnya rumah tangga. 
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Pemerintah Republik Indonesia menuangkan dalam berbagai regulasi yang 

ada mengenai perlindungan tersebut. Salah satunya yakni dalam ketentuan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Dalam Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, 

dijelaskan bahwa Perlindungan adalah segala upaya yang ditujukan untuk 

memberikan rasa aman kepada korban yang dilakukan oleh pihak keluarga, 

advokat, lembaga sosial, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, atau pihak 

lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan pengadilan.1 

Dampak atau akibat yang lahir dari terjadinya tindak  pidana dalam 

rumah tangga adalah selain hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga 

juga mampu menciptakan traumatik yang mendalam terhadap korban dari 

tindak pidana tersebut. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga diharapkan mampu menjadi solusi dan mampu mengurangi 

terjadinya tindak pidana kekerasan didalam ruang lingkup rumah tangga. 

Pemberian sanksi pidana pokok dan pidana tambahan terhadap 

pelaku Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) harus dilakukan, agar 

mampu memberikan efek jera bagi pelaku. Meningkatnya jumlah kasus 

tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Pengadilan Negeri 

Denpasar yang setiap tahunnya terus meningkat harus mampu ditanggapi 

dengan serius. 

Bahwa kenyataannya kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) 

banyak terjadi. Adapun sistem hukum di Indonesia belum menjamin 

perlindungan terhadap korban kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah 

tangga. Hal ini menunjukkan bahwa lembaga perkawinan belum menjadi 

                                                             
 

1
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Pasal. 1. 
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tempat yang aman bagi korban kekerasan, banyak korban kekerasan dalam 

rumah tangga mencari jalan keluar dari kekerasan yang dialaminya melalui 

perceraian. UU PKDRT selain mengatur ihwal pencegahan dan 

perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah 

tangga, juga mengatur secara sepesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah 

tangga dengan unsur-unsur tindak pidana yang berbeda dengan tindak 

pidana penganiayaan yang diatur dalam KUHP.2 

Sanksi Pidana dalam UU PKDRT terdapat Pidana Pokok yakni 

Pidana Penjara atau Denda serta terdapat Pidana Tambahan. Namun 

faktanya selama ini berdasarkan data Putusan Pengadilan Negeri Denpasar 

sanksi pidana yang dijatuhkan hakim hanya menjatuhkan hukuman pidana 

penjara saja, pidana denda tidak banyak apalagi menambahkan pidana 

tambahan berupa konseling. Konseling adalah sebagai pemberian bantuan 

oleh seseorang yang ahli atau orang yang terlatih sedemikian rupa sehingga 

pemahaman dan kemampuan psikologis diri dapat meningkat dalam 

memecahkan permasalahan yang dihadapi.3 Meskipun sudah dijatuhi pidana 

penjara, pelaku KDRT akan mengulangi kembali dan menimbulkan trauma 

pada korban dan akan mengakibatkan berakhir hubungan perkawinan 

mereka dengan perceraian. 

                                                             
 

2
 Guse Praudi, Berbagai Aspek Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga, Merkid 

Press, Yogyakarta, 2012, hlm. 5 

 
3
 Elly nurhayati, Panduan Untuk Perempuan Korban Kekerasan, Pustaka Pelajar, 

Yogyakarta, 2000, hlm 2 
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Pemidanaan saja sering kali tidak berakibat pada terjadinya 

perimbangan kekuasaan dalam hubungan korban dan pelaku, pendekatan 

penghukuman seringkali tidak menyentuh aspek prilaku maupun sistem 

nilai dan norma-norma dalam keluarga, sehingga sekalipun pelaku telah 

dipidana, namun tetap akan menjadi pelaku kekerasan lagi dan juga pidana 

tambahan berupa konseling bagi pelaku sebagaimana diatur dalam Pasal 50 

huruf b UU PKDRT mempunyai arti yang sangat penting karena merupakan 

salah satu bentuk intervensi terhadap suami/isteri sebagai pelaku kekerasan 

dengan maksud untuk melakukan pembinaan dalam rangka memelihara 

keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera dan jauh dari 

perceraian. 

Berdasarkan uraian di atas penyusun mengangkat judul “Penerapan 

Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga 

ditinjau dari undang-undang nomor 23 tahun 2004 karena banyaknya terjadi 

kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Denpasar. Penelitian kekerasan dalam rumah tangga ini, pada dasarnya telah 

ada yang meneliti terlebih dahulu, namun masih banyak hal-hal yang belum 

dianalisa dan diteliti secara rinci sehingga penyusun beranggapan perlu 

dilakukannya penelitian kembalidengan pembahasan yang lebih mendalami 

tentang bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan 

dalam rumah tangga. 
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II.PEMBAHASAN 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Suatu Perkara Kekerasan Dalam 

Rumah Tangga, Dalam Putusan Nomor:102/Pid. Sus/2017/PN. DPS 

1. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutuskan Suatu Perkara 

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang 

sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan 

keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :
4
 

a. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan 

perbuatan yang dituduhkan kepadanya.  

b.Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan 

terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa 

bersalah dan dapat dipidana. 

c. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat 

dipidana.  

Dari ketentuan Pasal 8 Ayat (1) untuk mengetahui tindak pidana itu 

benar-benar terjadi dan mengetahui Terdakwa yang melakukan tindak 

pidana itu, maka ada dua pertimbangan hakim yaitu diantaranya; 

1. Pertimbangan Yuridis yaitu melihat adanya ketentuan pidana yang di 

langgar sehingga dikatakan ada terjadi tindak pidana. 

                                                             
4
 Sudarto. Hukum dan Hukum Pidana. Alumni. Bandung. 1986. hlm 74 



 vi 

2. Pertimbangan non yuridis yaitu adanya pelaku yang bersalah 

melakukan tindak pidana itu dengan melihat pertimbangan faktualnya. 

Dua pertimbangan diatas apabila  dikaitkan dengan putusan pengadilan 

Nomor 102/Pid. Sus/2017/PN.DPS 

a. Pertimbangan Yuridis Dalam Putusan Nomor102/Pid.B/2017/PN.DPS 

Pertimbangan yuridis adalah bahwa telah terjadi tindak pidana 

yaitu pelanggaran terhadap Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 Tahun 2004 

Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga dengan isi 

ketentuan Pasal:
5
 

“ Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan 

penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata 

pencaharian atau kegiatansehari-hari, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 

(lima 

juta rupiah). 

 

Hakim mempertimbangkan, bahwa Pasal 44 ayat (4) Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga memiliki unsur-unsur:
6
 

1) Unsur Setiap Orang; 

“Setiap orang” adalah sama artinya dengan “Barang siapa” dalam 

KUHP Pidana yaitu siapa saja orangnya baik laki-laki maupun 

perempuan sebagai subjek hukum yang dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya yang tidak digantung-kan 

pada kualitas/ kedudukan tertentu,  

                                                             
5
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Pasal. 44 

6
Putusan, Nomor: 102/Pid.B/2017/PN.DPS 
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2) Unsur Melakukan Kekerasan Fisik dalam lingkup rumah tangga dan 

Unsur dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya  

Terdakwa pada hari rabu tanggal 10 Agustus 2016 sekitar jam 

22.10 Wita, bertempat di Rumah tinggal saksi yang beralamat di 

Perum Grahalia Poh Gading B. 30 Dps Poh Gading Kel/Desa Ubung 

Kaje, Dentim, Kota Denpasar; terdakwa Yance Willem telah memukul 

istrinya yang bernama Herry Frida Mamengko dengan menggunakan 

kursi  plastik merah sebanyak 2 (dua) kali kearah kepala saksi, yang 

mengakibatkan luka memar, demikian unsur kekerasan fisik terpenuhi. 

“Dilarang Melakukan” menurut Kamus besar Bahasa 

Indonesia memiliki arti memerintahkan supaya tidak melakukan 

sesuatu atau tidak memperbolehkan berbuat sesuatu; 

“Kekerasan Dalam Rumah Tangga” sebagaimana diatur 

dalam Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia No.23 

Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga 

adalah  

“Setiap perbuatan terhadap sesorang terutama perempuan, yang 

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, 

seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk 

ancaman untuk melakukan perbuatan, pemakaan, atau perampasan 

kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga”.
7
 

 

                                                             
7
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Pasal. 1 Angka 1. 
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“Lingkup Rumah Tangga” sebagaimana diatur dalam Pasal 2 

Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 

tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga meliputi:
8
 

a. Suami, isteri, dan anak; 

b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang 

sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, 

perkawinan,persusuan, pengasuhan, dan perwakilan, yang menetap 

dalam rumah tangga; dan/atau 

c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam 

rumah tangga tersebut. 

3) Unsur yang dilakukan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya dan 

Unsur “tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan 

pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari” 

“Kekerasan Fisik” sebagaimana ketentuan Pasal 6 UU RI No. 

23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga, adalah: perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, 

atau luka berat.
9
 

b. Pertimbangan Non Yuridis Dalam Putusan Nomor: 

102/Pid.B/2017/PN.DPS 

Setelah Hakim melihat pertimbang yuridis dalam persidangan, 

maka hakim selanjutnya melihat fakta-fakta yang ada dalam persidangan 

dan dalam pertimbangan faktanya hakim menyebutkan bahwa; 

                                                             
8
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Pasal. 2 Ayat 1. 
9
Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga, Pasal. 6. 
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1) Yance Willem telah membenarkan semua identitas yang tercantum 

dalam surat dakwaan dan selama persidangan majelis hakim tidak 

menmukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban 

pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka 

terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

2) Pertimbangan fakta yang menjadi pertimbangan hakim ialah fakta 

bahwa telah melakukan kekerasan fisik, dimana terdakwa telah 

memukul istrinya dengan menggunakan kursi plastik warna merah 

sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi Herry Frida Mamengko yang 

mengakibatkan luka memar pada tangan kiri dan kepala kanan atas 

mengalami memar.
10

 

Hal ini sesuai dengan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit 

Nomor: VER 198/2016/Rumkit, bahwa memang benar pada tanggal 11 

agustus 2016 terhadap saksi Herry Frida Mamengko ditemukan luka 

memar yang diakibatkan oleh kekerasan tumpul yang tidak 

menimbulkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan 

jabatam atau pencaharian”. 

3) Pertimbangan fakta dalam lingkup rumah tangga 

Fakta lingkup rumah tangga, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum 

yang di peroleh di persidangan bahwa terdakwa dan saksi Herry Frida 

Mamengko adalah pasangan suami istri berdasarkan kutipan akta 

perkawinan Nomor 9/DP/CS/J.ASLN/92, Tanggal 12 agustus 1992 

yang tinggal di Perum Grahalia Poh Gading B. 30 Dps Poh Gading 

Kel/Desa Ubung Kaje, Dentim, Kota Denpasar dan dikaruniai 3  (tiga) 

                                                             
10

 Putusan, Nomor 102/Pid.B/2017/PN.DPS 
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orang anak, sehingga dengan demikian fakta dalam lingkup rumah 

tangga telah terpenuhi.
11

 

Berdasarkan Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 

dihubungkan dengan putusan yang di bulan, maka pertimbangan yuridis dan 

fakta hakim berkeyakinan Terdakwa bersalah dengan 3 alat bukti yang sah 

yang di ajukan dalam persidangan yaitu; 

a. Keterangan saksi 

b. Bukti Surat 

c. Keterangan terdakwa 

Melihat tiga alat bukti yang sah yang diajukan dalam persidangan, 

bahwa atas keyakinan hakim maka terdakwa bisa dikatakan bersalah, 

melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dan melanggar 

semua unsure dari Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia 

Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah 

Tangga. 

Jadi pada dasarnya dalam menjatuhkan sebuah hukuman pelaku tindak 

pidana kekerasan dalam rumah tangga harus mempunyai keyakinan bahwa 

terdakwa bersalah dan melakukan perbuatan itu dengan berdasar kepada tiga 

alat bukti yang di ajukan dalam persidangan tersebut dan melihat hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan dalam persidangan, berikut cara hakim 

memutus suatu perkara kekerasan dalam rumah tangga. 

                                                             
11

 Putusan, Nomor.102/Pid.B/017/PN.DPS 
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2. Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Sanksi Pidana Kasus 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor 454/Pid. 

Sus/2017/PN.DPS 

Di dalam menjatuhkan tindak pidana hakim mempertimbangkan 

berdasar pada bukti-bukti, hal-hal yang memberatkan dan meringankan dalam 

putusan,berikut hal-hal tersebut;
12

 

Hal-hal yang memberatkan: 

1. Perbuatan terdakwa telah membuat korban merasa sakit 

Hal-hal yang meringankan: 

1. Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan bertugas dan berterus 

terang dalam persidangan 

2. Terdakwa merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulangi lagi 

3. Terdawa adalah kepala rumah tangga 

4. Terdakwa ingin mempertahankan rumah tangganya bersama 

korban dan 3 (tiga) orang anaknya 

5. Terdakwa telah meminta maaf dipersidangan kepada korban dan 

korban telah memaakannya 

6. Terdakwa belum pernah dihukum. 

Dari Keputusan hakim yang terdapat dalam putusan, penyusun 

memberikan tanggapan sebagai berikut; 

1. Hakim dalam pertimbangannya menjatuhkan keputusan tidak 

menjelaskan Pasal mana yang tepat menjadi dasar ia memberi atau 

menetapkan putusan, tidak ada penjelasan secara terperinci yang 

menyebutkan pelaku melanggar Pasal 44 ayat (4), dan hakim langsung 

                                                             
12

 Putusan, Nomor: 102/Pid.B/2017/PN.DPS 
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memaparkan serta secara langsung menyebutkan fakta pelaku 

melakukan kekerasan fisik tanpa ada penjelasan. 

2. Pertimbangan hakim dalam putusan menjelaskan dengan lengkap 

tentang mengapa penjatuhan sanksi sangat ringan, sedangkan hal yang 

memberatkan kurang cukup untuk menjatuhkan sanksi berat terhadap 

terdakwa. 

3. Hakim dengan pertimbangan tersebut menjatuhkan pidana yang jauh 

dari ancaman maksimal 4 (empat) bulan penjara atau denda paling 

banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), sedangkan dalam putusan 

hakim menjatuhkan 6 (enam) bulan, seharusnya jika hukumannya 

ringan hakim juga memberikan pertimbangan yang istimewa 

mengingatkan dan menyebutkan bahwa hubungan terdakwa dan 

korban  adalah pasangan suami istri yang sah. 

Di dalam isi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan 

itu, berisi pertimbangan tentang kesalahan terdakwa dan ada pula 

pertimbangan tentang berat ringannya hukuman pidana yang 

dijatuhkan kepada terdakwa. Semua tergantung dari seberapa besar 

kesalahan yang di lakukan oleh terdakwa. 

B. Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga Dalam Putusan Nomor: 102/Pid.B/2017/PN.DPS 

Sebelum membahas lebih dalam mengenai penerapan sanksi terhadap 

pelaku tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Perlu dipaparkan 

tentang sistem pemidanaan yang ada dalam Undang-undang. 
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1. Sistem Pemidanaan 

Sistem merupakan suatu makna bahwa sebuah sistem mengandung 

keterpaduan atau beberapa unsur atau faktor sebagai pendukungnya 

sehingga menjadi sebuah sistem. Sedangkan “Pemidanaan” atau 

pemberian/ penjatuhan pidana oleh hakim yang oleh Sudarto dikatakan 

berasal dari istilah penghukuman dalam pengertian yang sempit. Lebih 

lanjut dikatakan “Penghukuman” yang demikian mempunyai makna 

“sentence” atau “veroordeling”.
13

 

 

2. Ketentuan Pidana dan Jenis Pidana Yang di Langgar Terdakwa 

dalam Putusan Nomor:102/Pid.B/2017/PN.DPS  

 Ketentuan Pidana dan jenis pidana yang dilanggar serta penjatuhan 

sanksi pidana yang di jatuhkan hakim kepada terdakwa dalam putusan 

Nomor:102/Pid.B/2017/PN.DPS: 

Pasal 5 huruf a Jo. Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor. 23 

Tahun 2004 Tentang Penghapusan kekerasan Dalam Rumah tangga yang 

berbunyi: 

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tanga 

terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya,dengan cara; 

a. Kekerasan Fisik 

b. Kekerasan Psikis 

c. Kekerasan seksual, atau 

d. Pelantaran rumah tangga” 

 

Dan jenis ketentuan pidana yang di langgar adalah Pasal 44 ayat 

(4) yang berbunyi; 

“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 

suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit 

atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian 

atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 
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(empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta 

rupiah)” 

 Dari ketentuan pasal yang dilanggar tersebut, jenis pidana yang di 

ancam dalam pasal tersebut yaitu; 

1. Pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan  

2. Denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)” 

Penjelasan diatas sesuai dengan asas lex spesialis derogat lex 

generalis yang artinya asas yang menyatakan bahwa hukum yang 

bersifat khusus menyampingkan hukum yang bersifat umum. 
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III.PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada putusan nomor: 

102/Pid.B/2017/PN.DPS adalah 

a) Pertimbangan yuridis dalam putusan 

Nomor.102/Pid.Sus/2017/PN.DPS telah terjadi tindak pidana 

yaitu pelanggaran terhadap Pasal 44 Ayat (4) UU RI No. 23 

Tahun 2004 yang di dakwakan sehingga terdakwa dinyatakan 

bersalah melakukan tindak pidana kekerasan fisik dalam 

lingkup rumah tangga. 

b) Pertimbangan non yuridis, yaitu perbuatan terdakwa yang 

telah memukul istrinya hingga terdapat luka memar dalam 

lingkup rumah tangga, pertimbangan tentang hal-hal yang 

memberatkan dan hal-hal yang meringankan pidana. 

2. Penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana kekerasan 

dalam rumah tangga dalam putusan hakim 

Nomor:102/Pid.B/2017/PN.DPS adalah: 

a) Terdakwa dalam putusan melakukan kekerasan fisik yang 

mengakibatkan luka memar. Jika di lihat dari akibat perbuatan 

terdakwa dan ancaman pidananya sudah sesuai yakni  di jatuhi 

selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 8 



 xvi 

(delapan) bulan yang ditetapkan tidak usah di jalani, kecuali 

apabila dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan 

lain disebabkan terpidana melakukan suatu tindak pidana 

sebelum masa percobaan, sedangkan ancaman pidana dalam 

pasal 44 ayat (4) yang di langgar maksimal ancaman pidananya 

adalah denda Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan dijatuhi 

kurungan selama 4 (empat) bulan. Jadi Penjatuhan  sanksi 

dalam putusan sudah sesuai sedangkan dilihat dari hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan dalam hal ini terdakwa belum 

pernah dihukum cukup menjadikan dasar pertimbangan hakim 

untuk menjatuhi sanksi yang sesuai mengingat pasal yang di 

langgar lebih kecil hukumannya dari hukuman maksimal. 

b) Hakim memberikan sanksi yang seimbang dari batas maksimal, 

jadi pertimbangan dalam putusan hakim menjatuhkan sanksi 

pidana tidak mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan 

yaitu efek jera terhadap pelaku, karena ringannya penjatuhan 

sanksi yang diberikan kepada pelaku dan melihat dari 

perbuatan terdakwa ada kemungkinan suatu saat terdakwa akan 

mengulangi perbuatan yang sama. Seperti yang kita ketahui 

bahwa tujuan pemidanaan adalah member efek jera terhadap 

pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. 
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B. Saran  

Saran yang bisa penyusun sampaikan dalam putusann Nomor: 

102/Pid.B/2017/PN.DPS tentang pertimbangan hakim dalam memutus 

kasus terhadap pelaku kekerasan Dalam Rumah Tangga ditinjau Dari 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan 

Dalam Rumah Tangga adalah: 

1. Setiap putusan hakim seharusnya mempertimbangkan tujuan pidana 

dan pemidanaan agar setiap pelaku dapat merasakan efek jera dari 

perbuatannya dan tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut serta 

memberikan contoh bagi orang lain agar tidak mencontoh perbuatan 

tersebut. 

2. Selain itu, seharusnya ada pertimbnagan hakim yang menjelasakan 

mengapa penjatuhan sanksi pidana yang di jatuhkan Hakim sangat 

ringan dengan dampak yang cukup parah. 

3. Penerapan sanksi yang diberikan harus tetap memperhatikan tujuan 

pidana dan pemidanaan agar tetap terjamin rasa aman dalam hidup dan 

kehidupan bermasyarakat khususnya di dalam lingkup rumah tangga 

agar tetap menjadi tempat yang paling aman bagi keluarga itu sendiri. 

4. Penerapan sanksi pidana dalam putusan seharusnya menjelaskan 

tentang hal-hal yang membuat hakim menjatuhkan fonis kepada pelaku 

Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tersebut. 
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