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ABSTRAK 

 

Proses penjatuhan putusan hakim dalam mengadili perkara  bentuk-bentuk tindak pidana kekerasan dalam 

rumah tangga merupakan suatu proses yang kompleks dan sulit, sehingga memerlukan pelatihan, pengalaman 

dan kebijaksanaan. Untuk itu sebuah putusan Hakim bukanlah semata-mata didasarkan pada ketentuan yuridis 

saja, melainkan juga didasarkan pada hati nurani, Undang-Undang bukanlah satu-satunya landasan untuk hakim 

mengadili suatu permasalahan KDRT yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari pertimbangan-

pertimbangan yang diberikan oleh Hakim dapat diketahui bahwa setiap perkara yang sama akan tetapi dalam 

penerapan pidana berbeda-beda terhadap para pelaku kekerasan dalam rumah tangga. Undang-Undang Nomor 

23 Tahun 2004 Tentang Pengahpusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga menjadi landasan yang utama bagi 

Hakim untuk mengadili setiap perkara kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu Hakim juga menjadikan 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak untuk mengadili bentuk kekerasan dalam 

rumah tangga yang dilakukan terhadap anak. Perlindungan Anak menjadi landasan bagi Hakim dalam 

mengadili perkara kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yang dilakukan terhadap anak yang 

terjadi di Lubuk Basung. Penelitian ini termasuk juga penelitian hukum yuridis sosiologis. Permasalahan dalam 

skripsi ini adalah 1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana 

kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Basung; 2) Bagaimana penerapan 

sanksi pidana oleh hakim terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum Pengadilan Negeri 

Lubuk Basung. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan data yang bersumber dari data primer dan data 

sekunder. Dimana teknik pengumpulan datanya studi dokumen dan wawancara. Sehingga nantinya penelitian 

ini menghasilkan kesimpulan mengenai berbagai pertimbangan hakim secara yuridis dan nonyuridis dalam 

mengadili para pelaku tindak pidana KDRT serta berbagai bentuk-bentuk pidana yang di putuskan oleh hakim 

terhadap para pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan 

Negeri Lubuk Basung. 
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