
BAB 1 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Keadilan bangsa Indonesia adalah keadilan yang memanusiakan 

manusia. Keadilan berdasarkan sila kedua Pancasila itu dapat disebut 

sebagai keadilan bermartabat. Keadilan bermartabat yaitu bahwa meskipun 

seseorang bersalah secara hukum namun tetap harus diperlakukan sebagai 

manusia. Demikian pula, keadilan bermartabat adalah keadilan yang 

menyeimbangkan antara hak dan kewajiban. Keadilan bukan saja material 

melainkan juga spiritual, selanjutnya material mengikutinya secara otomatis. 

Keadilan bermartabat menempatkan manusia sebagai makhluk ciptaan 

Tuhan yang dijamin hak-haknya.1 

Salah satu hukum yang berlaku di Indonesia adalah hukum pidana. 

Hukum pidana merupakan keseluruhan peraturan hukum yang menentukan 

perbuatan-perbuatan yang pelaku-pelakunya seharusnya dipidana dan 

pidana-pidana yang seharusnya dikenakan.2 Moeljatno memberikan definisi 

hukum pidana yaitu bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu 

negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk:3 
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1. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak 

boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai 

ancaman atau sanksi pidana tertentu bagi siapa 

saja yang melanggarnya. 

2. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada 

mereka yang telah melakukan larangan-larangan 

itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana 

sebagaimana yang telah diancamkan. 

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan 

pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang 

diduga telah melanggar ketentuan tersebut.” 

 Hasil akhir dari proses penegakan hukum pidana adalah 

dijatuhkannya putusan pengadilan dalam suatu persidangan di peradilan. 

Lembaga peradilan dalam menjalankan kewenangannya memutus suatu 

kasus didahului suatu persidangan yang proses pelaksanaannya diketuai oleh 

hakim. Pengertian hakim di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 

48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 1 angka 5 

Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa yang dimaksud 

dengan Hakim adalah hakim pada Mahkamah Agung dan hakim pada badan 

peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara, dan hakim pada pengadilan khusus yang berada 

dalam lingkungan peradilan tersebut.  

Peranan seorang Hakim sebagi pihak yang memberikan pemidanaan 

tidak mengabaikan hukum atau norma serta peraturan yang hidup dalam 

masyarakat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan 

Kehakiman,  diatur bahwa “Hakim dan Hakim Konstitusi wajib menggali, 



mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup 

dalam masyarakat. Kebebasan Hakim sangat dibutuhkan untuk menjamin 

keobjektifan Hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan 

putusan-putusannya dalam hal-hal: 

1. Keputusan mengenai peristiwanya 

2. Keputusan mengenai hukumannya, dan 

3. Keputusannya mengenai pidananya 

Putusan pengadilan sebagai kaidah hukum bersifat kongkret berfungsi 

untuk menegakkan kaidah-kaidah hukum abstrak ketika apa yang 

seharusnya sesuai dengan kaidah-kaidah tersebut terjadi.4 Dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dikenal tiga macam 

putusan pengadilan  yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1), ayat (2), dan Pasal 

193 ayat (1) KUHAP. Jenis-jenis putusan hakim pidana yang diatur dalam 

KUHAP yaitu: 

1. Putusan Bebas (Vrijspraak) 

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum (Ontslag Van 

Rechtsvervolging) 

3. Putusan Pemidanaan  

Pengambilan keputusan itu didasarkan kepada surat dakwaan dan 

segala sesuatu yang terbukti dalam sidang pengadilan (Pasal 191 KUHAP).  

 Dalam Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 

2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur bahwa “Dalam memeriksa dan 
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memutuskan perkara, Hakim bertanggung jawab atas penerapannya dan 

putusan yang dibuatnya. Penetapan dan putusan tersebut harus memuat 

pertimbangan Hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang 

tepat dan benar”. 

 Anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan, 

yaitu generasi yang dipersiapkan sebagai  subjek pelaksana pembangunan 

yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, tidak 

terkecuali Indonesia. Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi 

potensi sumberdaya insansi dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, 

menuju masyarakat yang adil dan makmur, materil spiritual berdasarkan 

Pancasila dan UUD 1945.5 

Perlindungan terhadap anak pada suatu masyarakat bangsa, 

merupakan tolak ukur peradaban bangsa tersebut, karenanya wajib 

diusahakan sesuai dengan kemampuan nusa dan bangsa. Kegiatan 

perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang berakibat hukum. 

Oleh karena itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan 

anak. Kepastian hukum perlu diusahakan demi kegiatan kelangsungan 

perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat 

negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan 

anak. Untuk itu kegiatan-kegiatan perlindungan anak setidaknya memiliki 

dua aspek. Aspek pertama berkaitan dengan kebijakan dan peraturan 

perundang-undangan yang mengatur mengenai perlindungan hak-hak anak. 
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Aspek kedua, menyangkut pelaksanaan kebijakan dan peraturan-peraturan 

tersebut.6 

Perlidungan hukum terhadap anak juga merupakan kewajiban bagi  

semua masyarakat, mengingat anak sebagai generasi penerus bangsa yang 

memiliki peranan strategis dalam mewujudkan cita-cita bangsa, oleh sebab 

itu anak harus mendapatkan pembinanaan dan perlindungan sehingga 

mereka dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Anak termasuk 

kelompok yang rentan terhadap terjadinya suatu tindak pidana baik sebagai 

korban, saksi, maupun sebagai pelaku dari suatu tindak pidana. 

Setiap anak mempunyai harkat dan martabat yang patut dijunjung 

tinggi dan setiap anak yang terlahir harus mendapatkan hak-haknya tanpa 

anak tersebut meminta. Hal ini sesuai dengan ketentuan konvensi hak anak 

yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden 

Nomor 36 tahun 1990 yang mengemukakan tentang prinsip-prinsip umum 

perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik anak, 

kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi 

anak7. 

Konvensi Hak-Hak anak dapat dikelompokkan dalam 4 

kategori/klasifikasi hak-hak anak, yaitu:8 

1. Hak terhadap Kelangsungan Hidup (survival rights), yaitu hak-hak 

anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak-hak untuk 

melestarikan dan mempertahankan hidup (the rights of life) dan 

hak untuk memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan 
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yang sebaik-baiknya (the rights to the higest standart of health and 

medical care attainable). 

2. Hak terhadap Perlindungan (protection rights), yaitu hak-hak anak 

dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak perlindungan 

dari diskriminasi, perlindungan dari eksploitasi anak, tindak 

kekerasan dan keterlantaran bagi anak yang tidak mempunyai 

keluarga bagi anak-anak pengungsi. 

3. Hak untuk Tumbuh Kembang (development rights), yaitu hak-hak 

anak dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi segala bentuk 

pendidikan (formal dan non formal) dan hak untuk mencapai 

standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, dan 

spiritual, moral, dan sosial anak. 

4. Hak untuk Berpatisipasi (participation rights), yaitu hak-hak anak 

dalam Konvensi Hak-Hak Anak yang meliputi hak anak untuk 

menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi 

anak  (the rights of a child to express her/his views in all metters 

affecting that child). 

Perlindungan menjadi aspek terpenting di dalam kehidupan manusia 

dalam menjalani aktivitasnya sehari-hari. Dikatakan sebagai aspek 

terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk keselamatan, 

kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Republik Indonesia yang 

merupakan negara yang berlandaskan hukum, masalah perlindungan diatur 

dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4 yang berbunyi “melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan 

kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan berbangsa dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia”9. Sehubungan dengan hal tersebut maka 

sudah seyogyanya masyarakat Indonesia mendapatkan perlindungan 

terhadap keselamatan dan keamanan yang secara nyata dalam aspek 

kehidupan.  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 

28B ayat (2) mengatur  secara tegas mengenai hak setiap anak atas 

kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembangnya serta berhak atas 
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perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Ketentuan tersebut ditindak 

lanjuti dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Pasal 23 

ayat (1) yang berisi:10 

“Negara, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah menjamin 

perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan Anak dengan 

memperhatikan hak dan kewajiban Orang Tua, Wali, atau orang lain yang 

secara hukum bertanggung jawab terhadap Anak”.  

Dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan 

atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

Pasal 54 disebutkan dalam ayat 1 dan 2 yang berbunyi:11 

(1) Anak di dalam dan di lingkungan satuan pendidikan wajib 

mendapatkan perlindungan dari tindak Kekerasan fisik, psikis, kejahatan 

seksual, dan kejahatan lainnya yang dilakukan oleh pendidik, tenaga 

kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.  

(2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 

oleh pendidik, tenaga kependidikan, aparat pemerintah, dan/atau 

Masyarakat. 

Dengan demikian, peraturan perundang-undangan telah menjelaskan 

mengenai adanya hak yang sama bagi anak untuk mendapatkan 

perlindungan, pemeliharaan, perkembangan dan pertumbuhan dalam 
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melangsungkan kehidupannya tanpa adanya diskriminasi dan kekerasan baik 

fisik maupun psikis. 

Guru selama ini diibaratkan sebagai pengganti orang tua murid di 

sekolah. Menurut Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

Tentang Guru dan Dosen12:  

“Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah”. 

Berdasarkan Pasal 2 angka 1 undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 

juga dijelaskan bahwa guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga 

profesional pada jenjang pendidikan dasar pendidikan menengah, dan 

pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai 

dengan peraturan perUndang-Undangan. Oleh karena itu guru harus 

melaksanakan tugas dan kewajibannya dalam memberikan pelayanan 

pendidikan sebagaimana fungsinya untuk meningkatkan martabat dan 

peranan guru sebagai agen pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan nasional. 

Sekolah sebagai lembaga yang dirancang untuk pelajaran siswa/murid 

yang berada di bawah pengawasan guru, tempat bagi anak untuk menuntut 

ilmu, guna mencerdaskan generasi muda sebagai salah satu sumber daya 

manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. 

Pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin fisik, mental, dan 
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sosial secara utuh, selaras, dan seimbang membutuhkan pendidik yang baik 

dan cerdas. Namun dalam membentuk karakter siswa yang baik tidaklah 

mudah, selain cerdas,  seorang guru juga diharapkan mampu menjadi teladan 

bagi orang yang dididiknya. Pada kenyataannya yang terjadi dalam 

penerapannya di salah satu sekolah, guru terkadang tidak melaksanakan 

fungsinya dengan baik, contohnya  mengenai pendisplinan. 

Seorang guru disuatu Sekolah Dasar SDN Panjalin Kidul V, Desa 

Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka dengan 

sengaja melakukan tindakan diskriminasi terhadap anak. Akibatnya anak 

mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat 

fungsi sosialnya. Hal ini berawal dari adanya razia pemotongan rambut yang 

dilakukan seorang guru honorer bernama Aop Saopudin  di Kelas III SDN 

Panjalin Kidul V. Guru tersebut pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 

pukul 08.00 WIB tahun 2012, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V 

memiliki tugas sebagai bagian dari kesiswaan untuk kelas I-VI. Sesuai 

pembagian tugas yang diperolehnya sebagai Pembimbing Kesiswaan 

melakukan razia pemotongan rambut yang sudah gondrong bagi siswa kelas 

tiga sampai kelas enam, yang dimulai dari kelas tiga diantaranya dilakukan 

kepada siswa yang bernama Agus Nurcahya, Meiprik, Muhamad Rizki dan 

Tomy Himawan Susanto. Dalam razia pemotongan rambut di kelas tiga 

SDN Panjalin Kidul V Aop Saopudin telah memotong rambut beberapa 

siswa kelas III diantaranya Agus Nurcahya hanya sebelah kanan dekat daun 

telinga, Meiprik pada rambut yang menyentuh daun telinga sebelah kiri dan 

sebelah kanan serta pada rambut bagian belakang bawah, Muhamad Rizki 



pemotongan rambut dilakukan sebelah kanan di atas telinga kanan sebanyak 

1 kali, dan Tomy Himawan Susanto pada bagian kepala sebelah kiri di atas 

depan telinga, sebelah kanan di atas telinga, di bagian belakang dan pada 

bagian depannya dengan cara menarik rambut Tomy Himawan Susanto agak 

dijenggut sementara siswa yang lain tidak. Selanjutnya menurut Agus 

Nurcahya, Meiprik, Muhamad Rizki  dan Tommy Himawan, bahwa salah 

satu siswa kelas III yaitu Agus Larasakti juga memiliki rambut yang panjang 

namun tidak dipotong. Dalam melakukan razia pemotongan rambut tersebut, 

sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik secara lisan 

maupun tertulis kepada orang tua siswa dan juga Aop Saopudin dalam 

melaksanakan razia pemotongan rambut sebelumnya tidak ada perintah 

secara lisan maupun tertulis dari H. Ayip Rosidi selaku Kepala Sekolah 

SDN Panjalin Kidul V. Akibat pemotongan rambut yang dilakukan oleh 

Aop Saopudin terhadap Tomy Himawan Susanto, ia merasa takut apabila 

melintasi atau melewati Ruangan Guru. Tomy Himawan Susanto juga 

merasa takut dan tidak menceritakan kepada orang tuanya, yang biasanya 

selalu menceritakan semua hal yang ia alami di sekolah. 

Aop telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana ”perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1)  KUHP oleh Pengadilan Negeri 

Majalengka No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl tanggal 02 Mei 2013, dengan 

dijatuhi hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan masa 

percobaan selama 6 bulan. Namun Aop dengan didukung para guru lainnya 

tak terima divonis bersalah. Ia kemudian melakukan banding ke Pengadilan 



Tinggi Bandung untuk mencari keadilan. Namun upayanya tidak berhasil 

karena keputusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 226/PID/2013/PT.BDG 

Pada tanggal 31 Juli 2013, malah menguatkan keputusan Pengadilan Negri 

Majalengka. Merasa yakin tetap tidak bersalah, Aop dengan mendapat 

kawalan dan dukungan dari para guru mencari keadilan ke tingkat yang 

lebih tinggi yakni mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA), bahkan 

bukan hanya Aop, pihak jaksa penuntut umum juga turut mengajukan Kasasi 

karena tidak puas dengan putusan pengadilan Tinggi. Upaya Aop tidak sia-

sia hasilnya ia dibebaskan dari segala tuntutan yang dijatuhkan oleh 

Pengadilan Negeri Majalengka dan yang dikuatkan oleh putusan  Pengadilan 

Tinggi Bandung. Berdasarkan keputusan Mahkamah Agung Nomor 1554 

K/PID/2013, Aop dibebaskan dari segala dakwaan karena MA membatalkan 

putusan Pengadilan Tinggi Bandung No.226/PID/2013/PT.BDG  tanggal 31 

Juli 2013  yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka No 

257/Pid.B/2012/PN.Mjl tanggal 2 Mei 2013. Dalam keputusannya, 

Mahkamah Agung menyatakan bahwa Aop Saopudin tidak terbukti secara 

sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang 

didakwakan. Hukuman itu dianulir dan menjatuhkan vonis bebas murni 

kepada Aop Saopudin. MA juga memulihkan hak terdakwa dalam 

kemampuan, Kedudukan dan harkat martabatnya. Mahkamah Agung 

berpendapat apa yang dilakukan Aop adalah sudah menjadi tugasnya dan 

bukan merupakan suatu tindakan pidana dan terdakwa tidak dapat dijatuhi 

pidana atas perbuatan tersebut karena bertujuan untuk mendidik agar 

menjadi murid yang baik dan disiplin. Putusan yang diketok pada 6 Mei 



2014 itu diadili oleh ketua majelis hakim Dr Salman Luthan, dengan anggota 

Dr Syarifuddin dan Dr Margono. Ketiganya membebaskan Aop karena 

sebagai guru Aop mempunyai tugas untuk mendisiplinkan siswa yang 

rambutnya sudah panjang/gondrong untuk menertibkan para siswa.  

Pertimbangannya adalah : 

“Apa yang dilakukan terdakwa adalah sudah menjadi tugasnya 

dan bukan merupakan suatu tindak pidana dan terdakwa tidak 

dapat dijatuhi pidana atas perbuatan/tindakannya tersebut karena 

bertujuan untuk mendidik agar menjadi murid yang baik dan 

berdisiplin”. 

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih 

dalam mengenai Putusan bebas terhadap guru yang melakukan 

pendisplinan kepada siswa dikaitkan dengan perlidungan anak (Studi 

Kasus Putusan Perkara No. 1554 K/PID/2013). 

A. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah yang telah diuraikan 

di atas, maka rumusan masalah yang dapat ditarik yaitu bagaimana 

pertimbangan hakim Mahkamah Agung atas tindakan pendisplinan Guru 

terhadap siswa di sekolah ? (Studi kasus putusan No. 1554 K/PID/2013). 

B. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah tersebut diatas, maka tujuan penelitian 

ini adalah untuk mengetahui pertimbangan hakim Mahkamah Agung atas 



tindakan pendisplinan Guru terhadap siswa di sekolah (Studi kasus putusan 

No. 1554 K/PID/2013). 

C. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis. Adapun kegunaannya sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

Dengan adanya penelitian ini maka diharapkan dapat memberikan 

sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu hukum pidana 

terutama pertimbangan hakim dalam memutus tindak pidana 

pendisplinan terhadap siswa. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penulisan ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

yuridis yang berkaitan dengan alasan pertimbangan Hakim Agung 

yang menjatuhkan putusan bebas terhadap tindak  pendisplinan 

terhadap siswa. 

D. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

 Dalam rangka melengkapi dan meyempurnakan penulisan ini, penulis 

melaksanakan penelitian guna mendapatkan data yang konkrit untuk 

dijadikan sebagai bahan penulisan agar dapat dipertanggungjawabkan 

kebenarannya. Untuk mendukung penelitian tersebut diperlukan suatu 

metode penelitian, dalam permasalahan ini metode yang digunakan adalah 



penelitian deskriptif analitis yaitu metode penulisan yang digunakan untuk 

membahas suatu permasalahan dengan cara meneliti, mengolah data, 

menganalisis, meginterpretasikan hal yang ditulis  dengan pembahasan yang  

teratur dan sistematis, ditutup dengan kesimpulan dan  pemberian  saran  

sesuai  kebutuhan, dan  dengan  pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian 

yang dilakukan atau ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis dan bentuk-

bentuk dokumen resmi atau disebut juga dengan data sekunder, yaitu data 

yang diperoleh dengan mengumpulkan bahan-bahan dari buku-buku yang 

ada hubungannya dengan masalah yang dibahas. Penelitian hukum yuridis 

normatif sering disebut juga studi hukum dalam buku (law in book)13.   

 

2. Bahan Hukum 

1. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat normatif, 

artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perUndang-Undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perUndang-Undangan dan putusan hakim14. Dalam tulisan ini terdiri dari : 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 

                                                             
13 J. Supranto, “Metode Penelitian Hukum dan Statistik”, Cet. I, PT. Ribeka Cipta, Jakarta, 2003, 

h. 3. 

 
14 Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum”, Edisi Revisi, Kencana Prenadamedia Group,  

Jakarta, 2005, h. 181. 



4) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen 

6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 

Tentang Sistem Pendidikan Nasional 

7) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. 

8) Putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 226/PID/2013/-PT.BDG 

9)  Putusan Mahkamah Agung No. 1554 K/PID/2013 

10)  Putusan Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-XI/2013 

 

2. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder yaitu semua publikasi tentang hukum yang 

bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum 

meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan 

komentar-komentar atas putusan pengadilan15. 

3. Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk 

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder16. 

3. Unit Analisa 

                                                             
15 Loc.cit. 
16 Soejono  Soekanto, “Penelitian Hukum Normatif”, Cet.XVI, Rajawali Pers,  Jakarta, 2014, h.  

24. 



Adapun yang menjadi unit analisa dalam penulisan ini adalah 

Pertimbangan hakim dalam putusan bebas terhadap perkara Putusan 

Pengadilan Negeri Majalengka No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl juncto Putusan 

Pengadilan Tinggi Bandung No. 226/PID/2013/-PT.BDG juncto Putusan 

Mahkamah Agung  NO. 1554 K/PID/2013. 

 

 

 


