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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

1. Penerapan unsur - unsur  tindak pidana melakukan perbuatan kekerasan fisik 

dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan seorang suami terhadap isteri 

pada putusan Pengadilan Negeri Magelang  Perkara Nomor : 

29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl 

 

Terdakwa melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup 

rumah tangga, yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk 

menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-

hari” terhadap isterinya. Walaupun korban mengalami rasa sakit, namun 

rasa sakit yang dideritanya akibat kekerasan fisik yang dilakukan oleh 

terdakwa tersebut hanyalah luka ringan yaitu memar-memar pada bagian 

pelipis kanan, pipi kanan dan lengan kanan atas, serta akibatnya tidak 

menghalangi korban untuk melakukan kegiatan serta aktivitas sehari-hari.  

Majelis Hakim telah mempertimbangkan perbuatan terdakwa, 

berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa  

semua unsur yang terdapat dalam rumusan Pasal 44 ayat (4) Undang-

undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah 

Tangga sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua dakwaan telah 

terpenuhi, sehingga terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan 

perbuatannya. 
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2. Dasar pertimbangan  hukum  Hakim  Pengadilan Negeri Magelang       

dalam penjatuhan  pidana terhadap terdakwa pada perkara Nomor : 

29/Pid.Sus/2013/PN. Mgl  

 

Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang 

dilakukan seorang suami terhadap isteri, dasar pertimbangan hukum hakim 

dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam perkara ini adalah : 

Pertimbangan terhadap fakta hukum yang memenuhi unsur-unsur; 

pertimbangan terhadap alat-alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 184 

KUHAP; pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan 

meringankan.  

Terdakwa telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan 

sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, dari fakta tersebut telah 

membuat keyakinan majelis hakim sebagai dasar pertimbangan hukum 

hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa.  

B. Saran 

Dalam perkara ini Majelis Hakim telah menjatuhkan pidana kepada 

terdakwa dengan pidana penjara 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari, lebih 

rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu 2 (dua) bulan penjara. 

Putusan ini tidak adil, sebab kekerasan fisik yang dilakukan terdakwa telah 

menyebabkan orang lain merasa sakit, untuk memberikan efek jera terhadap 

pelaku, dalam perkara ini Majelis Hakim sebaiknya dalam menjatuhkan pidana 

kepada terdakwa diberikan pidana maksimal, yaitu dijatuhi hukuman pidana 

sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. 
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