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BAB II 

KAJIAN TEORI, HASIL PENELITIAN, DAN ANALISIS 

A. Kajian Teori  

1. Tindak Pidana 

a. Pengertian Tindak Pidana 

 Tindak pidana merupakan salah satu bagian dari hukum pidana. 

Hukum pidana baru dapat diterapkan apabila seseorang terbukti melakukan 

suatu tindak pidana. Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu 

“strafbaarfeit”. Menurut Simons, “Strafbaarfeit” itu sebagai “tindakan 

melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak 

dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas 

tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu 

tindakan yang dapat dihukum”.1 “Strafbaarfeit” memiliki arti yaitu:2 

“1)  Delik (delict) 

2) Peristiwa pidana 

3) Perbuatan pidana 

4) Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum 

5) Hal yang diancam dengan hukum 

6) Perbuatan-perbuatan yang diancam dengan 

hukum 

7) Tindak pidana.” 

                                                             
1 Erdianto Effendi, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Bandung, Refika Aditama,2011,  

h. 98. 
2 Tri Andrisman, Hukum Pidana, Universitas Lampung, Bandar Lampung, 2011, h. 69. 
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Sedangkan menurut Moeljanto, yang dimaksud dengan tindak pidana 

adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana 

yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang 

melanggar larangan tersebut.3 Seseorang yang melakukan tindak pidana 

tidak dapat langsung dikenakan sanksi pidana. Sebelum menjatuhkan sanksi 

pidana, terlebih dahulu harus dilakukan pembuktian bahwa orang tersebut 

memang benar telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi 

unsur-unsur tindak pidana. 

b. Unsur-Unsur Tindak Pidana 

Seseorang yang melakukan tindak pidana tidak dapat langsung 

dikenakan sanksi pidana. Sebelum menjatuhkan sanksi pidana, terlebih 

dahulu harus dilakukan pembuktian bahwa orang tersebut memang benar 

telah melakukan suatu tindak pidana dan telah memenuhi unsur-unsur tindak 

pidana, yang terdiri dari:4 

1) Suatu perbuatan manusia. 

2) Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh 

undang-undang. 

3) Perbuatan itu dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

                                                             
3 Tri Andrisman. Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana 

Indonesia.Universitas lampung, Bandar Lampung, 2011. h .70.   
4 Teguh Prasetyo, Hukum Pidana, Cetakan Kedua, Jakarta, Raja Grafindo, 2011, h 48.   
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Moeljanto juga menjabarkan unsur-unsur tindak pidana yang tidak 

jauh berbeda dengan pendapat di atas, yaitu unsur-unsurnya terdiri sebagai 

berikut :5 

1) Perbuatan itu harus merupakan perrbuatan manusia. 

2) Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan hukuman 

oleh undang-undang. 

3) Perbuatan itu bertentangan dengaan hukum (melawan 

hukum). 

4) Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat 

dipertanggungjawabkan. 

5) Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si 

pembuat. 

Pada intinya, suatu perbuatan baru dapat dikatakan tindak pidana 

apabila telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana, yaitu: 

1) Adanya perbuatan 

Terdapat dua jenis kategori perbuatan di dalam KUHP, 

yaitu melakukan suatu perbuatan dan tidak melakukan suatu 

perbuatan. Melakukan suatu perbuatan berarti orang tersebut 

telah melakukan suatu tindakan yang dimana tindakan tersebut 

dilarang oleh undang-undang. Sedangkan yang dimaksud 

dengan tidak melakukan suatu perbuatan adalah keadaan dimana 

                                                             
5 Erdianto Effendi, Loc.Cit. 
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seseorang tidak melakukan perbuatan yang telah diwajibkan 

oleh undang-undang kepadanya. 

 

2) Bersifat melawan hukum 

Sifat melawan hukum dalam tindak pidana dibagi menjadi 

dua, yaitu sifat melawan hukum formil (formale 

wederrechtelijk) dan sifat melawan hukum materiil (materiel 

wedderrchtelijk). Yang dimaksud dengan sifat melawan hukum 

formil adalah perbuatan yang dilakukan telah memenuhi 

rumusan undang-undang, kecuali diadakan pengecualian-

pengecualian yang telah ditentukan oleh undang-undang, 

melawan hukum berarti melawan undang-undang, sebab hukum 

adalah undang-undang. Sedangkan menurut sifat melawan 

hukum materiil ialah belum tentu perbuatan yang memenuhi 

rumusan undang-undang bersifat melawan hukum, karena yang 

dinamakan hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum 

yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum yang tidak tertulis, 

yakni kaidah-kaidah atau kenyataan yang berlaku di 

masyarakat.6 

 

3) Dapat dipertanggungjawabkan 

Seseorang baru dapat dikatakan melakukan tindak pidana 

apabila orang tersebut merupakan orang yang cakap hukum 

sehingga dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran 

                                                             
6 Amir Ilyas, Asas-Asas Hukum Pidana, Yogyakarta, Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap 

Indonesia, 2012, h. 53. 
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yang dilakukannya. Jika suatu tindak pidana dilakukan oleh 

orang yang tidak cakap hukum, maka perbuatan tersebut tidak 

dapat dikatakan sebagai tindak pidana dan terhadap pelakunya 

tidak dapat dijatuhkan sanksi pidana, hal ini diatur di dalam 

Pasal 44 KUHP yaitu “Barang siapa melakukan perbuatan yang 

tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat 

dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak 

dipidana.” 

c. Unsur Perbuatan Tidak Menyenangkan 

Pasal 335 ayat (1) KUHP berbunyi : 

“Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang agar 

melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan, dengan memakai 

kekerasan, sesuatu perbuatan lain, maupun perlakuan tidak 

menyenangkan, atau dengan ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan 

lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan, baik terhadap 

diri sendiri maupun orang lain dapat diancam dengan pidana 

penjara paling lama satu tahun”. 

 

Dalam pasal 335 KUHP memiliki beberapa unsur, antara lain unsur 

“secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 

melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan”. Namun 

seringkali, penyidik hanya focus pada unsur “sesuatu perbuatan lain maupun 

perlakuan yang tidak menyenangkan”. Sehingga seolah-olah setiap orang 

yang merasa tidak senang dengan orang lain, dapat menggunakan pasal ini 

untuk menjeratnya. 

Namun, berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-

XI/2013, yang diputus hari Senin, tanggal 27 Mei 2013 dan diucapkan 

dalam siding pleno Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum pada 



22 
 

hari Kamis, tanggal 16 Januari 2014, Pasal 335 ayat (1) butir 1 KUHP, 

mengalami perubahan. Dalam amar putusan yang penulis kutip sebaagai 

berikut : 

1.1 Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain 

maupunperlakuan yang tidak menyenangkan” dalam Pasal 

335  ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, 

atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana… (dst), 

bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia. 

1.2 Menyatakan frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun 

perlakuan yang tidak menyenangkan”, dalam Pasal 335 

ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946, atau 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana… (dst), tidak 

mempunyai kekuatan hukum mengikat. 

1.3 Pasal 335 ayat (1) butir 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 

1946, atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana… (dst), 

menyatakan, “Barang siapa secara melawan hukum 

memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan 

atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, 

baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain.” 

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, maka unsur, 

“Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak menyenangkan,” 

dinyatakan tidak berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. 
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2. Perlindungan Anak 

a. Pengertian Anak 

Dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu 

perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai 

saat ini di Indonesia ternyata masih banyak terdapat perbedaan pendapat 

mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan 

untuk menentukan seseorang sebagai anak atau bukan. Hal ini dikarenakan 

sistem perundang-undangan di Indonesia yang bersifat pluralisme, sehingga 

anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu 

perundang-undangan dengan perundang-undangan lain. 

 

1) Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP).  

Pengertian kedudukan anak dalam hukum pidana 

diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum 

dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus 

dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan 

hukum yang berlaku. Pengertian anak dalam hukum 

pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses 

normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk 

membentuk kepribadian dan tanggung jawab yang pada 

akhirnya anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang 

layak. Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil 

contoh dalam Pasal 287 KUHP, dalam Pasal disebutkan 
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bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut 

belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. 

2) Anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 

tentang Hak Asasi Manusia. 

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 

39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat 

dalam Bab I Ketentuan Umum. Pasal 1 Ayat (5) 

menyebutkan “anak adalah setiap manusia yang berusia 

dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, 

termasuk anak yang masih ada dalam kandungan apabila 

hal tersebut adalah demi kepentingannya”. 

3) Anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 

tentang Perubahan atas Undang-Undang No 23 Tahun 

2002 Tentang Perlindungan. 

 Anak Pasal 1 menyebutkan, ”anak adalah seseorang 

yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk 

anak yang masih dalam kandungan”. 

b. Pengertian Perlindungan Anak 

Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh masyarakat 

dalam berbagai kedudukan dan peranan yang menyadari betul pentingnya 

anak bagi nusa dan bangsa dikemudian hari. Secara umum diketahui bahwa 

perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan 

kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi 
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perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan 

sosial. Dasar pelaksanaan perlindungan anak, yaitu:7 

1) Dasar Filosofis, Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai 

bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara dan 

berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan 

anak.  

2) Dasar Etis, pelaksaan perlindungan anak harus sesuai 

dengan etika profesi yang berkaitan untuk mencegah 

perilaku menyimpang dalam pelaksanaan kewenangan, 

kekuasaan dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan 

anak.  

3) Dasar Yuridis, pelaksanaan perlindungan anak harus 

didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai 

peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. 

Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu 

penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-

undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan. 

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 atas 

Perubahan Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 

yang terdapat dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat (2) yang 

menyatakan “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan 

melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang 

dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat 

                                                             
7 Maidin Gultom, Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di 

Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, h. 37.  
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kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan 

diskriminasi”. Perlindungan anak juga dapat diartikan sebagai segala upaya 

yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang 

mengalami tindak perlakuan salah, eksploitasi dan penelantaran, agar dapat 

menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar baik 

fisik, mental dan sosialnya. 

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Pasal 20 juga disebutkan 

bahwa yang berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan 

perlindungan anak adalah Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan 

orang tua. Jadi perlindungan anak bukanlah tanggung jawab negara atau 

orang tua saja, melainkan harus diselenggarakan secara bersama-sama oleh 

negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua agar pelaksanaan 

perlindungan anak yang efektif, rasional positif, bertanggung jawab dan 

bermanfaat dapat tercapai. 

c. Prinsip-Prinsip Perlindungan Anak 

1) Anak tidak dapat berjuang sendiri 

Salah satu prinsip yang digunakan dalam perlindungan 

anak adalah anak itu modal utama kelangsungan hidup 

manusia, bangsa, dan keluarga, untuk itu hak-haknya harus 

dilindungi. Anak tidak dapat melindungi sendiri hak-haknya, 

banyak pihak yang mempengaruhi kehidupannya. Negara dan 

masyarakat berkepentingan untuk mengusahakanperlindungan 

hak-hak anak. 

2) Kepentingan Terbaik Anak (the best interest of the child) 
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Agar perlindungan anak dapat diselenggarakan dengan 

baik, dianut prinsip yang menyatakan bahwa kepentingan 

terbaik anak harus dipandang sebagai of paramount 

importence (memperoleh prioritas tertinggi) dalam setiap 

keputusan yang menyangkut anak. Prinsip the best interest of 

the child digunakan karena dalam banyak hal anak “korban”, 

disebabkan ketidaktahuan (ignorance) karena usia 

perkembangannya. 

3) Ancangan Daur Kehidupan (life-circle approach) 

Perlindungan anak mengacu pada pemahaman bahwa 

perlindungan harus dimulai sejak dini dan terus menerus. 

Masa-masa prasekolah, dan sekolah, diperlukan keluarga, 

lembaga pendidikan, dan lembaga social/keagamaan yang 

bermutu. Anak memperoleh kesempatan belajar yang baik, 

waktu istirahat dan bermain yang cukup, dan ikut menentukan 

nasibnya sendiri.8 

3. Kekerasan 

a. Pengertian Kekerasan 

Secara umum kekerasan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan 

yang dilakukan oleh individu kepada individu lain yang dapat 

mengakibatkan gangguan fisik maupun mental. Yang dimaksud dengan anak 

disini adalah individu yang belum mencapai usia 18 tahun. Dengan 

demikian, kekerasan terhadap anak merupakan peristiwa perlakuan fisik, 

                                                             
8 Ibid., h. 39. 
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mental, atau seksual terhadap  anak yang belum mencapai usia 18 tahun 

yang pada umumnya dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai tanggung 

jawab terhadap kesejahteraan anak yang mana itu semua diindikasikan 

dengan kerugian dan ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak.9 

Perilaku kekerasan mengandung resiko fisik, psikologis, dan sosial bagi 

orang lain, maupun pelaku kekerasan. 

b. Jenis-Jenis Kekerasan 

Menurut WHO (World Health Organization), ada beberapa jenis 

kekerasan pada anak, yaitu: 

a. Kekerasan Fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit atau 

potensi menyebabkan sakit yang dilakukan oleh orang lain, dapat terjadi 

sekali atau berulang kali. Kekerasan fisik dapat berupa:10 

1) Dipukuli/ditempeleng. 

2) Ditendang. 

3) Dijewer, dicubit. 

4) Dilempar dengan benda-benda keras. 

5) Dijemur dibawah terik sinar matahari.. 

b. Kekerasan emosional (psychology) adalah segala sesuatu yang 

dapat menyebabkan terhambatnya perkembangan emosional anak. Hal ini 

dapat berupa: 

1) Kata-kata yang mengancam 

2) Menakut-nakuti. 

                                                             
9 Bagong Suyanto, Masalah Sosial Anak, Kencana, Jakarta, 2010, h. 28. 
10 Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dilingkungan Pendidikan,Pusat Pelayanan Terpadu 

Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A), Jakara, 2007. 



29 
 

3) Berkata-kata kasar. 

4) Mengolok-olok anak. 

5) Perlakuan diskriminatif dari orang tua, keluarga, 

pendidik, dan masyarakat, 

6) Membatasi kegiatan sosial dan kreasi anak pada teman 

dan lingkungannya. 

 Perilaku kekerasan tidak hanya mencakup aspek tindakan yang 

bersifat fisik, tetapi juga mencakup kekerasan verbal, psikologis, dan 

simbolis, atau kombinasi dari semua aspek-aspek tersebut.11 

Dari penjelasan diatas kekerasan itu tidak hanya kekerasan fisik saja, 

akan tetapi ada kekerasan yang tidak tampak kasat mata seperti kekerasan 

psikis. Kekerasan psikis merupakan kekerasan yang tidak memberikan bekas 

yang nampak jelas bagi orang lain, sehingga pelaku kekerasan tersebut 

terkadang tidak sadar telah melakukan tindakan kekerasan psikis. Wujud 

konkrit dari kekerasan ini yaitu : penggunaan kata-kata kasar, 

penyalahgunaan kepercayaan, mempermalukan orang didepan umum, 

melontarkan ancaman dengan kata-kata, dan sebagainya.12 Perbuatan-

perbuatan tersebut dapat dikategorikan dalam perbuatan tidak 

menyenangkan yang diatur dalam Pasal 335 ayat (1) dan (2) KUHP yang 

diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling 

banyak empat ribu lima ratus rupiah  : 

                                                             
11 Syamsul Bachri Thalib, Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif, Kencana 

Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h 191-192. 
12 Bagong Suyanto, Op.Cit., h 29. 
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1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang lain 

supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, 

dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun 

perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai 

ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan 

yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri 

maupun orang lain. 

2) Barangsiapa memaksa orang lain supaya melakukan, tidak 

melakukan atau membiarkan sesuatu dengan ancaman 

pencemaran atau pencemaran tertulis. 

Walaupun dampak kekerasan jenis ini tidak kasat oleh mata, akan 

tetapi akibat yang ditimbulkan oleh kekerasan psikis akan berpengaruh 

terhadap situasi yang tidak aman dan nyama pada korbannya. Selain itu, 

dampak lebih parah lagi dari kekerasan jenis ini yaitu korban akan merasa 

rendah diri, minder, merasa tidak berharga, dan lemah dalam membuat 

keputusan. Apapun bentuk kekerasannya tentu akan menghancurkan setiap 

anak. Anak yang dibesarkan dengan penuh kekerasan akan membuat hatinya 

tumpul dari rasa kemanusiaan. Anak yang terbiasa diperlakukan dengan 

kasar akan berlaku kasar terhadap pihak lain. Anak yang dibesarkan dengan 

celaan akan belajar memaki.13 Selanjutnya, apa yang akan terjadi apabila 

kekerasan psikis terjadi pada anak anak usia sekolah dasar dimana anak usia 

sekolah dasar merupakan masa transisi yang ditandai dengan berakhirnya 

masa kanak-kanak, yaitu suatu masa ketika anak tumbuh dan berkembang 

                                                             
13 Nurul Chomaria, kesalahan yang sering terjadi dalam mendidik anak, Aqwam Media Profetika, 

2010, h 27. 
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dalam semua bidang dan mulai pada suatu fase perkembangan yang lebih 

perlahan-lahan. Tidak bisa dibayangkan apabila pada masa perkembangan 

anak mengalami tekanan. Padahal, pada masa-masa ini adalah masa-masa 

kuat akan ingatannya. Jadi, apa yang dialami selama masa-masa ini akan 

teringat sampai dewasa. 

4. Pendisplinan  

a. Pengertian Disiplin 

Menurut bahasa, disiplin adalah tata tertib (di sekolah, kemiliteran 

dan sebagainya); ketaatan (kepatuhan) kepada peraturan tata tertib dan 

sebagainya.14 Dari pengertian tentang disiplin tersebut dapat diambil 

kesimpulan bahwa disiplin adalah suatu unsur moralitas seseorang yang 

menekankan pada peraturan dan tata tertib dalam prinsip-prinsip keteraturan, 

pemberian perintah, larangan, pujian dan hukuman dengan otoritas atau 

paksaan untuk mencapai kondisi yang baik. 

b. Pentingnya Kedisplinan 

Dalam menanamkan kedisiplinan pada siswa, guru sebagai pendidik 

harus bertanggungjawab untuk mengarahkan apa yang baik, menjadi 

tauladan, sabar dan penuh pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan 

dalam peserta didik, terutama disiplin diri. 

Untuk kepentingan tersebut guru harus mampu melakukan hal-hal 

sebagai berikut :15 

                                                             
14 Tim Penyusun Kamus Pusat dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa 

Indonesia, Balai Pustaka,  Jakarta, 1989, h. 208. 
15 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi (Konsep, Karakteristik dan Implementasi), Remaja 

Rosda Karya, Bandung, 2006, h. 109. 
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a). Membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya 

b). Membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya 

c).Menggunakan pelaksanaan aturan sekolah sebagai alat untuk 

menegakkan disiplin. 

c. Upaya-Upaya Menanamkan Kedisiplinan 

Ada beberapa langkah untuk mengembangkan disiplin yang baik 

kepada siswa :16 

a). Perencanaan. Ini meliputi membuat aturan dan prosedur dan 

menentukan konsekuensi untuk aturan yang dilanggar 

b). Mengajar siswa bagaimana mengikuti aturan 

c). Salah satu cara yang terbaik adalah mencegah masalah dari semua 

kejadian. Hal ini menuntut guru untuk dapat mempertahankan disiplin dan 

komunikasi yang baik. 

d). Merespon secara tepat dan konstruktif ketika masalah timbul. 

5. Guru dan Siswa 

a. Pengertian Guru 

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.17 Guru juga merupakan 

seorang pendidik yang berada di lingkungan sekolah yang bertugas 

memberikan pelajaran kepada seorang murid. Dan akhir-akhir ini banyak 

                                                             
16 Sri Esti Wuryani Djiwandono, Psikologi Pendidikan, Grasindo, Jakarta, 2002, h. 303. 
17 Pasal 1 Ayat (1)Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen. 
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sekali perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh oknum guru 

ketika mendidik siswanya. Perbuatan tidak menyenangkan sendiri 

merupakan suatu perbuatan yang di lakukan oleh seseorang atau si pelaku 

baik di sengaja atau pun tidak sengaja dengan melawan hukum, baik 

memaksa orang lain ataupun menyuruh melakukan sesuatu dengan 

mengabaikan hak-hak si korban, sehingga korban atau si penderita tidak 

bisa berbuat apa-apa. Dan akibat dari perbuatan pelaku tersebut 

menimbulkan luka psychis bagi korban.18 

Dalam dunia pendidikan, guru dan murid merupakan elemen dalam 

mendukung terciptanya kegiatan belajar dan mengajar. Baik dalam 

pembelajaran di dalam kelas maupun di luar kelas. Guru memang 

menempati kedudukan yang terhormat di masyarakat. Guru dapat dihormati 

oleh masyarakat karena kewibawaannya, sehingga masyarakat tidak 

meragukan figur guru. Masyarakat percaya bahwa dengan adanya guru, 

maka dapat mendidik dan membentuk kepribadian anak didik mereka 

dengan baik agar mempunyai intelektualitas yang tinggi serta jiwa 

kepemimpinan yang bertanggungjawab. Jadi dalam pengertian yang 

sederhana, guru dapat diartikan sebagai orang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik. Seorang guru mempunyai kepribadian yang 

khas. Disatu pihak guru harus ramah, sabar, menunjukkan pengertian, 

memberikan kepercayaan dan menciptakan suasana aman. Akan tetapi di 

lain pihak, guru harus memberikan tugas, mendorong siswa untuk mencapai 

tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi. Dengan demikian, 

                                                             
18 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, h 54. 
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kepribadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi 2 bagian. Di satu 

pihak bersifat empati, di pihak lain bersifat kritis. Di satu pihak menerima, 

di lain pihak menolak. Maka seorang guru yang tidak bisa memerankan 

pribadinya sebagai guru, ia akan berpihak kepada salah satu pribadi saja. 

Dan berdasarkan hal-hal tersebut, seorang guru harus bisa memilah serta 

memilih kapan saatnya berempati kepada siswa, kapan saatnya kritis, kapan 

saatnya menerima dan kapan saatnya menolak. Dengan perkatan lain, 

seorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat di 

wujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. 

b. Tugas Guru 

Tugas guru sebagai suatu profesi, menuntut kepada guru untuk 

mengembangkan profesionalitas diri sesuai perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Mendidik, mengajar, dan melatih anak didik adalah tugas 

guru sebagai suatu profesi. Tugas guru sebagai pendidik, meneruskan dan 

mengembangkan nilai-nilai hidup kepada anak didik.  

Dunia pendidikan mengenal adanya pemberian penghargaan (reward) 

dan hukuman (punishment), sebagai salah satu alat pendidikan pemberian 

hukuman (punishment) kepada siswa yang melanggar bertujuan untuk 

mendidik siswa tersebut. Hukuman yang diberikan bisa dalam bentuk 

teguran lisan ataupun tertulis, bisa juga dalam bentuk hukuman lain yang 

bersifat mendidik, memberikan efek jera untuk tidak mengulanginya. 

Tujuannya adalah agar siswa tahu akan norma dan aturan yang berlaku. 

c. Pengertian Siswa 
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Siswa atau anak didik adalah salah satu komponen manusiawi yang 

menempati posisi sentral dalam proses belajar-mengajar, dalam proses 

belajar mengajar, siswa sebagai pihak yang ingin meraih cita-cita memiliki 

tujuan dan kemudian ingin mencapainya secara optimal. Siswa akan menjadi 

factor penentu, sehingga dapat mempengaruhi segala sesuatu yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan belajarnya. 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia pengertian siswa berarti 

orang, anak yang sedang berguru (belajar, bersekolah).19 Sedangkan 

menurut Pasal 1 ayat 4  UU RI No. 20 tahun 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dimana siswa atau peserta didik adalah anggota 

masyarakat yang berusaha mengembangkan diri mereka melalui proses 

pendidikan pada jalur dan jenjang dan jenis pendidikan tertentu.20 

Pendidikan dan pengajaran memang tidak identik dengan kekerasan, 

baik di masa yang lalu apalagi sekarang ini. Tapi kekerasan sering kali 

dihubung-hubungkan dengan kedisiplinan dan penerapannya dalam dunia 

pendidikan. Disiplin merupakan hal yang seringkali menjadi tolak ukur 

kualitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal seperti sekolah, 

sehingga para guru harus bekerja keras membuat peraturan serta 

menertibkan murid muridnya di sekolah. Berbagai macam cara mereka 

tempuh untuk menegakkan disiplin di sekolah, seperti memberikan sanksi 

yang keras dan tegas bagi murid-murid yang melanggar peraturan seperti 

membolos, merokok di lingkungan sekolah, terlambat, dan lain-lain. Walau 

demikian masih ada saja murid murid yang melanggar peraturan, sehingga 

                                                             
19 Pegertian Siswa, Kamus Besar Bahasa  Indonesia. 
20 Pasal 1 ayat 4  Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 Tentang  Sistem 

Pendidikan Nasional. 
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tak jarang guru melakukan tindak kekerasan untuk mendisiplinkan murid 

muridnya. 

6. Hakim 

a. Pengertian Hakim 

Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh 

undang-undang untuk mengadili (Pasal 1 angka 8 KUHAP). Mengadili 

adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan 

memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak 

di sidang pengadilan (Pasal 1 angka 9 KUHAP). Dalam melaksanakan 

proses mengadili, seorang hakim tetap harus memperhatikan tiga asas 

peradilan yaitu sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pengertian hakim di 

Indonesia kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 48 

Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada Pasal 1 angka 5 Undang-

Undang Kekuasaan Kehakiman dikatakan bahwa  

“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”.  

 

b. Tugas Hakim 

Tugas hakim secara normatif diatur dalam Undang-Undang 

Nomor 48 Tahun 2009 yaitu: 

a. Mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan 

orang. 
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b. Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala 

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang 

sederhana, cepat dan biaya ringan. 

c. Menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa 

keadilan yang hidup dalam masyarakat. 

d. Tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa 

hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk 

memeriksa dan mengadilinya. 

e. Memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat masalah hukum 

kepada lembaga negara dan lembaga pemerintahan apabila 

diminta. 

Sebagai bentuk akhir dari proses mengadili, hakim kemudian 

mengeluarkan produk hukum yaitu putusan. Putusan hakim, dalam perkara 

pidana, adalah putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam 

persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melakukan 

proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar 

pemidanaan atau bebas atau pelepasan dari segala tuntutan hukum dibuat 

dalam bentuk tertulis dengan tujuan penyelesaian perkaranya.21 

c. Pertimbangan Hakim 

Putusan hakim berisi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan sanksi pidana berdasarkan proses pemeriksaan fakta dan bukti 

                                                             
21 Lilik mulyadi. Seraut Wajah Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, Citra 

Aditya Bakti, Bandung,. 2014, h .131.   
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yang dihadirkan dalam persidangan. Seorang hakim apabila ingin 

menjatuhkan putusan yang baik dalam memberikan pertimbangannya harus 

berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan 

dan juga harus sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku tanpa 

terkena pengaruh atau intervensi dari pihak-pihak luar. Dalam Pasal 24 ayat 

(1) UUD 1945 dikatakan “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan 

yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum 

dan keadilan”. Kekuasaan kehakiman yang merdeka adalah kekuasaan yang 

bebas dari pengaruh pihak manapun dalam mengadili dan menegakkan 

hukum.22 Hakim memiliki kebebasan untuk memberikan pertimbangan dan 

menjatuhkan suatu putusan pengadilan sesuai dengan kewenangannya. 

Kebebasan hakim dalam memberikan pertimbangan dan menjatuhkan 

putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan 

(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman 

yang menyatakan dalam menjalankan tugas dan fungsinya, hakim wajib 

menjaga kemandirian peradilan dan segala campur tangan dalam urusan 

peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam 

hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD RI Tahun 1945. Secara 

kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam 

melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu :23 

a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan. 

                                                             
22 Rimdan, Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi, Kencana Prenada Media Group, 

Jakarta, 2012, h. 34. 
23 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif , Sinar Grafika, 

Jakarta, 2010, h. 104. 
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b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi 

atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim. 

c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam 

menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya. 

Akan tetapi, kebebasan dalam konsep kekuasaan hakim bukanlah 

suatu kebebasan mutlak. Kebebasan disini adalah kebebasan yang 

bertanggung jawab dan tidak boleh melanggar dan merugikan kebebasan 

orang lain. Kebebasan seorang hakim terbagi dalam dua jenis yaitu 

kebebasan eksistensial hakim dan kebebasan sosial hakim. Kebebasan 

eksistensial adalah kebebasan hakiki yang dimiliki oleh setiap manusia tanpa 

melihat predikat yang melekat padanya. Pada profesi hakim kebebasan 

eksistensial menegaskan bahwa seorang hakim harus mampu menentukan 

dirinya sendiri dalam membuat putusan pengadilan.24 Sementara itu, 

kebebasan sosial merupakan ruang gerak bagi kebebasan eksistensial, kita 

hanya dapat menentukan sikap dan tindakan kita sendiri sejauh orang lain 

membiarkan kita.25 

Meskipun diberi kebebasan, namun dalam memberikan 

pertimbangan seorang hakim juga harus melihat pada hasil 

pemeriksaan di sidang pengadilan dan tindak pidana apa yang 

dilakukan seseorang serta keadaan-keadaan atau faktor-faktor apa saja 

yang meliputi perbuatannya tersebut.26Oleh karena itu, meskipun 

hakim mempunyai kebebasan untuk memberikan pertimbangan dan 

                                                             
24 H. Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2012, h. 

170. 
25 Ibid., h. 171. 
26 Lilik Mulyadi, Kekuasaan Kehakiman, Surabaya, Bina Ilmu, 2007, h. 63. 
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menjatuhkan putusan sesuai dengan keyakinannya, akan tetapi dalam 

melakukan tugasnya seorang hakim tidak boleh berpihak kecuali 

kepada kebenaran dan keadilan, serta nilai-nilai kemanusian.27 Hakim 

dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan beberapa hal, 

yaitu:28 

a. Pertimbangan yang Bersifat Yuridis 

“Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah 

pertimbangan hakim yang didasarkan pada faktor-

faktor yang terungkap di dalam persidangan dan 

oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal 

yang harus dimuat di dalam putusan. Pertimbangan 

yang bersifat yuridis di antaranya”: 

1) Dakwaan jaksa penuntut umum 

2) Keterangan saksi 

3) Keterangan terdakwa 

4) Barang-barang bukti 

5) Pasal-Pasal dalam Undang-Undang.” 
 

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis 

“Selain pertimbangan yang bersifat yuridis hakim 

dalam menjatuhkan putusan membuat pertimbangan 

yang bersifat non yuridis. Pertimbangan yang 

bersifat non yuridis yaitu: 

1) Akibat perbuatan terdakwa 

2) Kondisi diri terdakwa”. 

                                                             
27 Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya Bhakti, Bandung,  

1996, h. 2. 
28Soerjono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, RajaGrafindo 

Persada, Jakarta, 2012, h. 125. 
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Pada dasarnya, terdapat beberapa teori pendekatan yang digunakan 

oleh hakim di dalam pertimbangannya, yaitu:29 

1) Teori Keseimbangan 

“Teori keseimbangan adalah keseimbangan antara 

syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang 

dan kepentingan pihak-pihak yang bersangkutan 

dan berkaitan dengan perkara, yaitu antara lain 

seperti adanya keseimbangan yang berkaitan 

dengan masyarakat, kepentingan terdakwa dan 

kepentingan korban.” 
 

 

2) Teori Pendekatan Intuisi 

“Penjatuhan putusan oleh hakim merupakan 

diskresi, dalam menjatuhkan putusan hakim 

menyesuaikan dengan keadaan dan pidana yang 

wajar bagi setiap pelaku tindak pidana, hakim akan 

melihat keadaan pihak terdakwa atau penuntut 

umum dalam perkara pidana.” 
 

3) Teori Pendekatan Keilmuan 

”Titik tolak dari teori ini adalah pemikiran bahwa 

proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara 

sistematik dan penuh kehati-hatian khususnya dalam 

kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam 

rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim. 

Pendekatan keilmuan ini merupakan semacam 

peringatan bahwa dalam memutus suatu 

perkara,hakim tidak boleh semata -mata atas dasar 

intuisi atau insting semata, tetapi harus dilengkapi 

dengan ilmu pengetahuan hukum dan juga wawasan 

keilmuan hakim dalam menghadapi suatu perkara 

yang harus di putusnya.” 

 

4) Teori Pendekatan Pengalaman 

                                                             
29 Ahmad Rifai, Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2011, h. 105-112. 
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“Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal 

yang dapat membantunya dalam menghadapi 

perkara-perkara yang di hadapinya setiap hari, 

dengan pengalaman yang dimilikinya, seorang 

hakim dapat mengetahui bagai mana dampak dari 

putusan yang dijatuhkan dalam suatu perkara 

pidana yang berkaitan dengan pelaku, korban, 

maupun masyarakat.” 
 

5) Teori Ratio Decidendi 

“Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang 

mendasar, yang mempertimbangkan segala aspek yang 

berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan, 

kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang 

lebih relevan dengan pokok perkara yang di sengketakan 

sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan, serta 

pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang 

jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan 

keadilan.” 

 

Namun, hakim dalam mengadili seseorang tidak hanya semata-mata 

memberikan pertimbangan dalam putusannya. Seorang hakim, sebelum 

menjatuhkan putusan yang berkekuatan hukum tetap, haruslah benar-benar 

melihat dari fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan apakah 

terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya, apakah 

perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan tindak pidana dan apakah 

terdakwa tersebut bersalah dan dapat dipidana, serta apakah pidana yang 

dijatuhkan telah tepat jika memang terdakwa terbukti melakukan tindak 

pidana. Hal ini bertujuan agar hakim pada saat menjatuhkan putusan dalam 

persidangan, putusan tersebut kemudian dapat menjadi putusan yang tepat 

sesuai dengan peraturan perundangan dan juga agar putusan tersebut dapat 
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menciptakan keadilan yang dapat dirasakan oleh seluruh pihak yang terlibat 

dalam suatu perkara.  

7. Pembuktian 

a. Pengertian Pembuktian 

Pembuktian merupakan ketentuan yang berisi penggarisan dan 

pedoman tentang cara–cara yang dibenarkan undang–undang 

membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. 

Pembuktian juga merupakan kesatuan yang mengatur alat–alat bukti 

yang dibenarkan undang – undang dan yang boleh dipergunakan 

hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan.30 Dalam 

persidangan, pertimbangan mempunyai peranan yang sangat penting, 

karena segala alat bukti yang dihadirkan dalam persidangan akan 

menjadi tolak ukur bagi hakim dalam membangun pertimbangannya. 

Pembuktian jugalah yang nantinya akan memberikan petunjuk bagi 

hakim untuk menentukan apakah seseorang memang benar telah 

melakukan tindak pidana atau tidak. 

b. Teori Pembuktian 

Secara umum, terdapat beberapa teori pembuktian, yaitu:31 

1) Teori pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara  

positif (Positief Wetelijke Bewijs Theorie) 

Yaitu teori pembuktian yang mendasarkan pada alat-

alat bukti yang terdapat dalam Undang-Undang. 

                                                             
30 M. Yahya Harahap, Pembahasan Masalah dan Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang 

Pengadilan, banding, Kasasi dan Peninjauan kembali), Sinar Grafika , Jakarta, , 2000,  h. 252. 
31 M. Haryanto, Loc.Cit 
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2) Teori berdasarkan keyakinan hakim melulu (Conviction 

Intime)  

Yaitu teori ini didasarkan pada pendapat bahwa 

pengakuan terdakwa tidak selalu dapat membuktikan 

kebenaran, oleh karena itu bagaimanapun diperlukan juga 

keyakinan hakim. 

 

3) Teori pembuktian berdasarkan keyakinan Hakim atas  

alasan yang logis (Ia Conviction Rais Onnee) 

Yaitu Hakim memutuskan seseorang bersalah harus 

berdasarkan keyakinannya, keyakinan tersebut harus 

didasarkan pada dasar-dasar pembuktian disertai dengan 

suatu kesimpulan yang berlandaskan kepada peraturan-

peraturan pembuktian tertentu. 

Sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia adalah sistem 

pembuktian Undang-Undang secara negatif (Negatiefe Wettelijke Bewijs 

Theorie), yaitu dalam pembuktian perkara pidana berpangkal tolak dari 

aturan-aturan pembuktian yang ditetapkan secara limitatif dalam Undang-

Undang, tetapi hal itu harus diikuti dengan keyakinan Hakim32. Sistem 

pembuktian ini diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Pada sistem pembuktian 

secara negatif diperlukan minimal 2 alat bukti yang sesuai dengan ketentuan 

Undang-Undang dan kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan dari 2 alat 

                                                             
32 M.Haryanto,  Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Kristen Satya Wacana, 

Salatiga, 2007, h. 86. 
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bukti itulah hakim akan menentukan pertimbangannya. Alat bukti yang sah 

menurut Undang-Undang yaitu Pasal 184 ayat (1) KUHAP adalah: 

a. Keterangan saksi 

b. Keterangan ahli 

c. Surat 

d. Petunjuk 

e. Keterangan terdakwa 

 

8. Alasan Penghapus Pidana 

a. Pengertian Alasan Penghapus Pidana 

Alasan penghapus  pidana adalah peraturan yang terutama ditujukan 

kepada hakim. Peraturan  ini menetapkan berbagai keadaan pelaku, yang 

telah memenuhi perumusan  delik sebagaimana yang telah diatur dalam 

undang-undang yang seharusnya dipidana, akan tetapi tidak dipidana. Hakim 

dalam hal ini, menempatkan wewenang dalam dirinya (dalam mengadili 

perkara yang konkret) sebagai penentu apakah telah terdapat keadaan khusus 

dalam diri pelaku, seperti dirumuskan dalam alasan penghapus pidana. 

Sebenarnya pelaku atau terdakwa sudah memenuhi semua unsur tindak 

pidana yang dirumuskan dalam peraturan hukum pidana. Akan tetapi, ada 

beberapa alasan yang dapat menyebabkan pelaku tidak dipidana, atau 

dikecualikan dari penjatuhan sanksi pidana sebagaimana yang telah 

dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan 

demikian, alasan-alasan penghapus pidana ini adalah alasan-alasan yang 

memungkinkan orang yang melakukan perbuatan yang sebenarnya telah 
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memenuhi rumusan delik untuk dipidana, dan ini merupakan kewenangan 

yang diberikan undang-undang kepada hakim.33 

b. Pembagian Alasan Penghapus Pidana 

KUHP yang berlaku sekarang ini sebagai undang-undang yang 

tertulis memang tidak membedakan dengan jelas pembagian tentang alasan 

penghapus pidana sebagai alasan yang dapat menghilangkan atau 

menghapuskan kesalahan pelaku, atau alasan yang dapat menghapuskan atau 

menghilangkan sifat melawan  hukumnya perbuatan yang dilakukan. KUHP 

hanya merumuskan tentang orang-orang yang tidak boleh dihukum/dipidana, 

didalam Bab III Buku  Kesatu dibawah judul “Pengecualian, Pengurangan, 

dan Pemberatan Hukuman. Oleh karena itu agar tidak terjadi kekeliruan, 

maka alasan penghapus pidana ini harus dilihat dari berbagai sudut pandang. 

Dari sudut pandang doktrin, alasan penghapus pidana dibagi menjadi dua 

yaitu :34 

1. Alasan Pemaaf adalah alasan-alasan yang menghapuskan 

kesalahan dari si pelaku/terdakwa. Alasan ini menyangkut tentang 

kesalahan pelaku, maka alasan penghapus pidana ini berlaku 

hanya untuk diri pribadi si pelaku/terdakwa. 

2. Alasan Pembenar adalah alasan-alasan yang menghapuskan sifat 

melawan hukumnya perbuatan. Alasan penghapus pidana ini 

menyangkut tentang perbuatan, maka alasan ini berlaku untuk 

semua orang yang melakukan perbuatan tersebut. 

                                                             
33 M.Hamdan, Alasan Penghapus Pidana  Teori dan Studi Kasus, Refika Aditama, Bandung, 2012, 

h. 27. 
34 Ibid., h. 29-30. 
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Dengan demikian menurut doktrin dalam hal terdapat alasan 

pembenar, maka akan membawa akibat sifat melawan hukum dari suatu 

perbuatan/tindakan, akan hapus/hilang. Perbuatan itu dipandang sebagai 

perbuatan yang dapat dibenarkan, perbuatan yang tidak tercela. Sedangkan 

dalam hal terdapat alasan pemaaf, maka akan membawa akibat kepada sifat 

dapat dipidananya pelaku/terdakwa yang hilang (ditiadakan). Dengan kata 

lain orang yang melakukan itu tidak pantas disalahkan. 

c. Akibat Hukum Alasan Penghapus Pidana 

Dalam KUHP telah dirumuskan bahwa dengan adanya alasan 

penghapus pidana ini, maka pelaku yang melakukan tindak pidana tersebut 

tidak boleh dihukum/dipidana. Dengan demikian dengan adanya alasan 

penghapus pidana ini akan membawa akibat kepada putusan hakim, yang 

tidak boleh menghukum atau menjatuhkan pidana kepada pelaku. 

Sedangkan dalam KUHP, tidak dipidananya pelaku tersebut akan membawa 

kepada dua bentuk putusan hakim yang berbeda, yaitu :35 

1. Putusan Bebas 

Pengadilan/hakim akan menjatuhkan putusan bebas apabila 

kesalahan (sebagai unsur subjektif) terdakwa yaitu pelaku yang 

diajukan kepengadilan tidak terbukti secara sah dan meyakikan. 

Dengan demikian putusan bebas ini menyangkut tentang unsur 

kesalahan (yang terdapat dalam diri pribadi pelaku), yang tidak 

terbukti. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa inilah yang 

                                                             
35 Ibid., h. 43-45. 



48 
 

diyakini hakim. Dengan demikian, putusan bebas ini didasarkan 

pada penilaian dan pendapat hakim bahwa : 

a. Kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa sama sekali 

tidak terbukti. Semua alat bukti yang diajukan dipersidangan 

baik berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan 

petunjuk maupun keterangan terdakwa, tidak dapat 

membuktikan kesalahan yang didakwakan oleh jaksa penuntut 

umum. 

b. Secara nyata hakim menilai, pembuktian kesalahan yang 

didakwakan tidak memenuhi ketentuan batas minimum 

pembuktian. Misalnya alat bukti yang diajukan dipersidangan 

hanya terdiri dari seorang saksi saja (unus testis nullus testis). 

c. Putusan bebas tersebut dapat juga didasarkan atas penilaian, 

kesalahan yang terbukti itu tidak didukung oleh keyakinan 

hakim. Penilaian yang demikian ini sesuai dengan system 

pembuktian yang dianut dalam pasal 183 KUHAP, yang 

berbunyi : 

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada 

seorang kecuali apabila dengan sekurang-

kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh 

keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar 

terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah 

melakukannya”. 

2. Putusan Lepas 
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Putusan pengadilan/hakim yang menjatuhkan putusan lepas 

dari segala tuntutan, apabila perbuatan terdakwa/pelaku  

(sebagai unsur objektif) bukan merupakan perbuatan 

pidana/tindak pidana (meskipun perbuatan itu telah terbukti 

dilakukan terdakwa). Dengan demikian putusan lepas ini 

menyangkut tentang perbuatan sebagai unsur objektif dari suatu 

tindak pidana ditinjau dari sudut pembuktian. Dengan demikian 

putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini terjadi apabila hakim 

berpendapat : 

a. Dalam hal apa yang didakwakan kepada terdakwa 

memang cukup terbukti secara sah baik dinilai dari segi 

pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi 

batas minimum pembuktian sebagaimana yang diatur 

dalam Pasal 183 KUHAP. 

b. Akan tetapi perbuatan yang terbukti itu tidak 

merupakan tindak pidana. Tegasnya perbuatan yang 

didakwakan dan yang telah terbukti itu, tidak diatur dan 

tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana. 

d. Tidak Adanya Sifat Melawan Hukum 

Sifat melawan hukum terbagi menjadi dua, yaitu :36 

1.  Sifat Melawan Hukum Formil  

Sifat melawan hukum formil adalah apabila  suatu 

perbuatan itu telah mencocoki semua unsur yang termuat dalm 

                                                             
36 Ibid., h. 101-103. 
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rumusan  tindak pidana. Jadi perbuatan tersebut merupakan  

tindak pidana, karena secara formil perbuatan tersebut 

bertentangan dengan undang-undang atau hukum yang tertulis. 

Jika ada alasan-alasan pembenar pada perbuatan tersebut, maka 

alasan-alasan tersebut harus juga disebutkan secara tegas, tertulis 

dalam undang-undang. 

2. Sifat Melawan Hukum Materiel  

Sifat melawan hukum materiel adalah suatu perbuatan 

disamping mencocoki semua unsur yang termuat dalam rumusan 

undang-undang, perbuatan tersebut harus benar-benar dirasakan 

oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak patut atau tercela. 

Ole karena itu pula alasan-alasan pembenar juga terdapat diluar 

undang-undang, berada pada hukum yang tidak tertulis. 

Dalam hal penjatuan pidana, yang dipakai adalah hanya melawan 

hukum yang formil, artinya yang bertentangan dengan hukum yang tertulis, 

karena alasan atau adanya asas legalitas Pasal 1 ayat (1) KUHP. Sementara 

penggunaan sifat melawan hukum materiel, hanyalah dalam kaitannya 

dengan alasan penghapus pidana (diluar undang-undang). Sifat melawan 

hukum materiel ini dapat dijadikan alasan penghapus pidana, apabila 

perbuatan yang dilakukan tersebut tidak bertentangan dengan asas-asas 

hukum yang berlaku dan tidak tercela sesuai dengan hukum yang hidup 

dalam masyarakat. Ketiadaan sifat melawan hukum materiel ini dapat 

dijadikan alasan penghapus pidana dalam fungsinya yang negatif dalam arti 

meskipun secara formil perbuatan orang itu melawan hukum, akan tetapi ada 



51 
 

hal-hal yang dapat menghapuskan melawan hukumnya yang tidak tertulis, 

yaitu tidak ada melawan hukum dalam arti bertentangan dengan hukum 

tidak tertulis, bertentangan dengan kepatutan dan kesadaran hukum 

masyarakat. Dengan kata lain, meskipun perbuatan tersebut merupakan 

perbuatan melawan hukum secara formil, akan tetapi karena tidak 

bertentangan dengan hukum yang tidak tertulis, atau tidak bertentangan 

dengan kepatutan dan kesadaran hukum masyarakat, maka perbuatan itu 

merupakan dasar pembenar dan sifat melawan hukumnya menjadi hapus.  

B. Hasil Penelitian 

1. Kasus Posisi  

Pada hari Senin tanggal 19 Maret 2012 sekitar  jam  08.00 WIB, 

Terdakwa Aop Saopudin, bertempat di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, 

Desa Panjalin Kidul, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka yang 

masih termasuk dalam daerah  hukum Pengadilan Negeri Majalengka yang 

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya yaitu memaksa orang lain 

supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 

memakai kekerasan suatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak 

menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap 

orang itu sendiri maupun orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan 

dengan cara-cara sebagai berikut : 

- Berawal dari adanya razia pemotongan rambut yang dilakukan 

Terdakwa di Kelas III SDN Panjalin Kidul V, Kecamatan 

Sumberjaya, Kabupaten Majalengka, dimana Terdakwa sebagai 
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Guru Honorer memiliki tugas sebagai bagian dari kesiswaan 

untuk kelas I-VI. 

- Bahwa Terdakwa 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 saksi Agus Nurcahya, saksi Meiprik, saksi Muhamad 

Rizki dan saksi Tomy Himawan Susanto. 

- Bahwa Terdakwa dalam razia pemotongan rambut di kelas tiga 

SDN Panjalin Kidul V telah memotong rambut beberapa siswa 

kelas III diantaranya saksi Agus Nurcahya hanya sebelah kanan 

dekat daun telinga, saksi Meiprik pada rambut yang menyentuh 

daun telinga sebelah kiri dan sebelah kanan serta pada rambut 

bagian belakang bawah, saksi Muhamad Rizki pemotongan 

rambut dilakukan sebelah kanan di atas telinga kanan sebanyak 

satu kali, dan saksi 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 saksi Tomy Himawan Susanto agak 

dijenggut sementara saksi yang lain tidak. 

- Selanjutnya menurut saksi Agus Nurcahya, saksi Meiprik, saksi 

Muhamad Rizki dan saksi Tommy Himawan, bahwa salah satu 

siswa kelas III yaitu saksi Agus Larasakti juga memiliki rambut 

yang panjang namun tidak dipotong oleh Terdakwa, bahwa 
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Terdakwa dalam melakukan razia pemotongan rambut tersebut 

sebelumnya tidak ada pemberitahuan terlebih dahulu baik 

secara lisan maupun tertulis kepada orang tua siswa dan juga 

Terdakwa dalam melaksanakan razia pemotongan rambut 

sebelumnya tidak ada perintah secara lisan maupun tertulis dari 

saksi H. Ayip Rosidi, selaku Kepala Sekolah SDN Panjalin 

Kidul V. 

- Bahwa akibat pemotongan yang lakukan Terdakwa terhadap 

saksi Tomy Himawan Susanto, saksi Tomy Himawan Susanto 

merasakan apabila di sekolah setelah adanya pengguntingan 

rambut yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap saksi Tomy 

Himawan Susanto, saksi Tomy Himawan Susanto merasa takut 

apabila melintasi atau melewati Ruangan Guru, dan setelah 

dilakukannya pengguntingan rambut saksi Tomy Himawan 

Susanto oleh Terdakwa, saksi Tomy Himawan Susanto merasa 

takut dan tidak menceritakan kepada orang tuanya, yang 

biasanya saksi Tomy Himawan Susanto selalu menceritakan 

semua hal apapun yang saksi Tomy Himawan Susanto alami di 

sekolah. 

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek 

saksi Tomy Himawan Susanto, pada tanggal 16 Mei 2012 oleh 

Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat yaitu Yusi 

Hariyumanti, dengan hasil kesimpulan : ”Subyek mengalami 

trauma psikis dari peristiwa yang dialaminya. Hal tersebut 
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mempengaruhi aktifitas belajar subyek, pada akhirnya subyek 

mudah mengalami ketakutan, menghindari lingkungan dan 

bersikap pasif”. 

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan psikologi dengan subyek 

Terdakwa Aop Saopudin, pada tanggal 16 Mei 2012 oleh 

Psikolog Pemeriksa Biro SDM POLDA Jawa Barat yaitu Asep 

Suryana, dengan hasil kesimpulan :  

”Subyek dalam melakukan tindakan disiplin terhadap anak 

didiknya bertujuan baik namun kurang tepat sehingga pihak 

korban terutama orang tua siswa tidak bisa menerima 

perlakuannya, di dalam menyikapi permasalahan ini subyek 

lebih mengedepankan emosi dari pada kognisi (akal sehat) 

sehingga membuatnya cemas, kecemasan yang dialami subyek 

saat ini merupakan reaksi dari permaknaan terhadap 

permasalahannya”. 

- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli Noor Aziz Said, Ahli 

Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jenderal 

Sudirman Purwokerto sesuai dengan keahliannya memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

“Bahwa yang dimaksud dengan diskriminasi yang 

mengakibatkan kerugian secara moril adalah perlakuan yang 

tidak sama terhadap subjek yang sama atau sederajat yang 

mengakibatkan kerugian baik secara materil maupun secara 

psykhis (kejiwaan)”. 
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- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa dalam hal 

ini cara menggunting rambut yang satu dibedakan dengan 

yang lain, bagaimanapun juga akibat diskriminasi dilihat dari 

jiwa anak usia delapan tahun, menimbulkan dampak negatif 

secara psychologis terhadap anak. Perbuatan Terdakwa 

sebagaimana diatur, diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) 

butir ke-1 KUHP . 

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Pengadilan Negeri 

Majalengka 

Dalam persidangan Pengadilan Negeri Majalengka No. 

257/Pid.B/2012/PN.Mjl. Jaksa penuntut  umum memberikan dakwaan 

sebagai berikut : 

1. Pasal 77 Huruf a Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. 

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tindakan: 

a. diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak 

mengalami kerugian, baik materiil maupun moril 

sehingga menghambat fungsi sosialnya. 

2. Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang 

PerlindunganAnak. 

(1) Setiap orang yang melakukan kekejaman, kekerasan atau 

ancaman kekerasan, atau penganiayaan terhadap anak, 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) 
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tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp 

72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah). 

3. Pasal 335 KUHP ayat (1) ke-1 KUHP 

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun 

atau denda paling banyak empat ribu lima ratus  rupiah : 

(1) Barangsiapa secara melawan hukum memaksa orang 

lain  supaya melakukan, tidak melakukan  atau 

membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, 

sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak 

menyenangkan, atau dengan memakai ancaman 

kekerasan, sesutu perbuatan lain maupun perlakuan 

yang tak menyenangkan, baik terhadap orang itu sendiri 

maupun orang lain. 

3. Tuntutan Pidana Penuntut Umum  Kejaksaan Negeri 

Majalengka 

Tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka 

 tanggal 16 April 2013 sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa Aop Saopudin terbukti secara sah dan 

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Perbuatan 

tidak menyenangkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana 

dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aop Saopudin, 

dengan pidana penjara selama tiga bulan, dengan perintah 

Terdakwa segera ditahan. 
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3. Menyatakan barang bukti berupa satu buah gunting rambut 

warna hijau tosca yang bertuliskan Stainless Steel Dirampas 

untuk dimusnahkan. 

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar 

Rp2.000,00 (dua ribu rupiah). 

4. Putusan Pengadilan Negeri Majalengka No.257/Pid.B/2012/ 

PN.Mjl. 

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

Pada tanggal 02 Mei 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 

1. Menyatakan Terdakwa Aop Saopudin,  telah terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ”Perbuatan 

Tidak Menyenangkan”. 

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Aop Saopudin,  

tersebut dengan pidana penjara selama tiga bulan. 

3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali jika 

di kemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim 

karena Terdakwa dipersalahkan melakukan suatu tindak 

kejahatan sebelum masa percobaan selama enam bulan 

berakhir. 

4. Menetapkan barang bukti berupa  satu buah gunting berwarna 

hijau terbuat dari stainless steel Dikembalikan kepada 

pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin 

Kidul V ; 
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5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp 

5.000,00 (lima ribu rupiah). 

5. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung 

No.226/PID/2013/PT.BDG 

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

tanggal 31 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut : 

1. Menerima permintaan banding dari Sumidi, Jaksa/Penuntut 

Umum pada Kejaksaan Negeri Majalengka dan Terdakwa Aop 

Saopudin. 

2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Majalengka tanggal 

02 Mei 2013 No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl., yang dimintakan 

banding tersebut. 

3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua 

tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp 

2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah). 

6.  Alasan Permohonan Kasasi Oleh Penuntut Umum 

- Bahwa  Penuntut Umum tidak keberatan dengan  

pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri 

Majalengka yang menyatakan Terdakwa Aop Saopudin,  telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan 

tindak pidana ”perbuatan tidak menyenangkan” sebagaimana 

diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 

KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan Alternatif Ketiga 

Penuntut Umum. 



59 
 

- Bahwa Penuntut Umum  tidak keberatan dengan  

pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri 

Majalengka dalam menjatuhkan putusan pidana penjara 

terhadap Terdakwa Aop Saopudin, selama tiga bulan dan 

menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalankan, kecuali 

jika di kemudian hari ada perintah lain dalam  putusan Hakim 

karena dipersalahkan  melakukan suatu tindak kejahatan 

sebelum masa percobaan selama enam bulan berakhir ; 

Majelis Hakim dalam putusan a quo telah salah menerapkan 

hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, 

yakni :  

- ”Majelis Hakim dalam putusan a quo tidak menerapkan 

ketentuan hukum Pasal 197 ayat (1) Huruf d dan f  KUHAP 

sebagaimana mestinya, yaitu tidak memasukkan atau memuat 

secara benar fakta-fakta dan keadaan yang dikemukukan di 

persidangan oleh pihak saksi dan alat bukti surat. Hal tersebut 

dikarenakan Majelis Hakim tidak mempertimbangkan hasil 

pemeriksaan psikologi dengan subyek saksi Tomy Himawan 

Susanto,  pada tanggal 16 Mei 2012 oleh Psikolog Pemeriksa 

Biro SDM POLDA Jawa Barat yaitu Yusi Hariyumanti, dan 

tidak mempertimbangkan keterangan  Ahli  Noor Aziz Said, 

Ahli Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas 

Jenderal Sudirman Purwokerto. Selain pertimbangan tersebut 

di atas ada juga yang belum dipertimbangkan  yaitu 
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berdasarkan fakta di persidangan bahwa akibat dari perbuatan 

Terdakwa Aop Saopudin yang telah melakukan pencukuran 

rambut sccara tidak rapi terhadap saksi korban Tomy 

Himawan Susanto yang saat itu masih berusia delapan tahun, 

kelas  3 SDN Panjalin Kidul V tersebut, sehingga membuat 

saksi korban Tomy Himawan Susanto menjadi trauma secara 

psikis karena merasa malu dan tertutup baik terhadap orang 

tua ataupun teman sebayanya. 

7. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Agung 

Nomor 1554 K/PID/2013 

a.  Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung 

berpendapat : 

- Terlepas dari alasan-alasan kasasi dari Penuntut Umum 

tersebut, bahwa Terdakwa sebagai seorang guru SDN Panjalin 

Kidul V Desa Panjalin, telah melakukan pemotongan rambut 

terhadap beberapa siswa sekolah di SDN tersebut, tempat 

Terdakwa mengajar. Disamping sebagai guru, Terdakwa 

diberikan tugas untuk mendisiplinkan para siswa yang 

rambutnya sudah panjang/gondrong, untuk menatatertibkan 

para siswa ; 

- Bahwa apa yang yang dilakukan Terdakwa adalah sudah 

menjadi tugasnya, dan bukan merupakan suatu tindak pidana, 

dan Terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana atas 
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perbuatan/tindakannya tersebut, karena bertujuan untuk 

mendidik agar menjadi murid yang baik dan disiplin ; 

- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas 

Mahkamah Agung berpendapat, bahwa 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 02 Mei 2013 

tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus 

dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri 

perkara tersebut seperti tertera di bawah ini : 

- Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dikabulkan dan Pemohon 

Kasasi II/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Pertama, Atau 

Kedua, Atau Ketiga, maka biaya perkara pada semua tingkat 

peradilan dibebankan kepada Negara ; 

- Memperhatikan Pasal 191 ayat (1) KUHAP, Undang-Undang 

No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, 

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah 

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 

2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 

Tahun 2009 serta dan peraturan perundang-undangan lain 

yang bersangkutan. 

b. Mengadili 
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1. Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari 

Pemohon Kasasi II/Terdakwa Aop Saopudin, tersebut.   

2. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I 

Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Majalengka tersebut. 

3.  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 02 Mei 2013. 

c. Mengadili Sendiri 

1. Menyatakan Terdakwa Aop Saopudin, tidak terbukti secara sah 

dan meyakinkan bersalah melakukan  tindak pidana 

sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Pertama, Atau 

Kedua, Atau Ketiga. 

2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari semua dakwaan 

tersebut. 

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan 

harkat serta martabatnya. 

4. Menetapkan barang bukti berupa satu buah gunting berwarna 

hijau terbuat dari stainless steel. Dikembalikan kepada 

pemiliknya yang sah yaitu Sekolah Dasar Negeri Panjalin 

Kidul V. 

5. Membebankan biaya perkara pada semua tingkat peradilan 

kepada Negara. 
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Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah 

Agung pada hari Selasa tanggal 06 Mei 2014 oleh Salman Luthan, Hakim 

Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua 

Majelis, Syarifuddin, dan Margono, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, 

dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh 

Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh A. 

Bondan, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi 

I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa. 

 

 

 

 

 

C. Analisis 

Hasil akhir dari suatu proses pemeriksaan peradilan pidana adalah 

dijatuhkannya suatu putusan atau vonis. Putusan pengadilan menurut Pasal 1 

angka 11 KUHAP, adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang 

pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari 

segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut acara yang diatur dalam 

undang-undang. 

Menurut Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Kitab Undang-Undang 

Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang putusan bebas dan putusan lepas, 

sebagai berikut: 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/303/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/303/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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(1) Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, 

kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak 

terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas. 

(2) Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan 

kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu 

tindakan pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan 

hukum. 

Pada pertimbangan  putusan bebas yang diputus oleh Mahkamah 

Agung tindak pidana yang didakwakan jaksa/penuntut umum dalam surat 

dakwaannya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum. 

Mahkamah Agung dalam putusannya No.1554K/PID/2013 telah 

membatalkan dan mengadili sendiri putusan dari Pengadilan Negeri 

Majalengka dan  Pengadilan Tinggi Bandung. Majelis Hakim Agung 

berpendapat bahwa apa yang 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 siswa yang baik dan disiplin. 

Kemudian dalam hukum pidana, alasan Mahkamah Agung dapat 

dikategorikan sebagai alasan pembenar, oleh karena itu pendisplinan siswa 

dalam bentuk pemotongan rambut merupakan suatu alasan pembenar dalam 

institusi pendidikan. Dalam pertimbangan majelis hakim Mahkamah Agung, 

Majelis Hakim berpendapat : 

“Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 226/PID/2013/PT.BDG. 

Tanggal 31 Juli 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri 
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Majalengka No. 257/Pid.B/2012/PN.Mjl. Tanggal 02 Mei 2013 tidak 

dapat dipertahankan lagi”. 

Mahkamah Agung dalam proses kasasi dapat mengadili sendiri sesuai 

Pasal 255 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang 

berbunyi : 

“Dalam hal suatu putusan dibatalkan karena peraturan-peraturan hukum 

tidak diterapkan atau diterapkan dengan semestinya, Mahkamah Agung 

mengadili sendiri perkara itu”. 

Terhadap isi dari Pasal 335 KUHP, dalam putusan Mahkamah 

Konstitusi No.1/PUU-XI/2013, Menurut Mahkamah Konstitusi sebagai 

suatu rumusan delik, kualifikasi, “Sesuatu perbuatan lain maupun 

perlakuan yang tak menyenangkan” tidak dapat diukur secara objektif. 

Seandainya pun dapat diukur maka ukuran tersebut sangatlah subjektif dan 

hanya berdasarkan atas penilaian korban, para penyidik, dan penuntut umum 

semata. Selain itu, hal tidak menyenangkan tersebut secara umum 

merupakan dampak dari semua tindak pidana. Setiap tindak pidana jelas 

tidak menyenangkan dan tidak ada dampak tindak pidana yang 

menyenangkan. Dengan demikian, hal tersebut bukan merupakan sesuatu 

yang dapat membedakan secara tegas dari tindak pidana yang lain. Menurut 

Mahkamah Konstitusi frasa “Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan 

yang tak menyenangkan” dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP telah 

menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan karena memberikan 

peluang terjadinya kesewenang-wenangan penyidik dan penuntut umum 

dalam implementasinya terutama bagi pihak yang dilaporkan, sehingga 
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justru bertentangan dengan prinsip konstitusi yang menjamin perlindungan 

atas hak untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dalam proses 

penegakan hukum. Oleh karena itu, pengujian konstitusionalitas Pasal 335 

ayat (1) angka 1 KUHP sepanjang frasa, “Sesuatu perbuatan lain maupun 

perlakuan yang tak menyenangkan” beralasan menurut hukum.  

Putusan Mahkamah Konstitusi, frasa perbuatan tidak menyenangkan 

dihapus menjadi “Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang 

lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan 

memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik 

terhadap orang itu sendiri maupun orang lain”. 

Menurut penulis putusan Mahkamah Agung No.1554K/PID/2013 

yang diputus pada tanggal 06 Mei 2014 harus merujuk pada putusan 

Mahkamah Konstitusi No 1/PUU-XI/2013 pada tanggal 16 Januari 2014 

karena dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi 

menjelaskan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi langsung memperoleh 

kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak  ada upaya hukum yang 

dapat ditempuh. Sifat final dalam putusan Mahkamah Konstitusi dalam 

undang-undang ini mencakup pula kekuatan hukum mengikat (final and 

binding). Dalam pertimbangan hakim Mahkamah Agung No 

1554K/PID/2013 tidak mempertimbangkan putusan Mahkamah Konstitusi 

yang menghapus  frasa perbuatan tidak meyenangkan. Apabila dikaitkan 

pada putusan ini, terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman perbuatan tidak 

menyenangkan  dalam Pasal 335 ayat (1) angka 1 KUHP karena frasa 

tersebut sudah dihapus. Sehingga dalam kasus ini perbuatan tidak 
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menyenangkan  tidak terbukti secara sah dan meyakinkan  bersalah 

melakukan  tindak pidana sebagaimana yang didakwakan. 

Proses pembuktian dalam putusan Mahkamah Agung No 

1554K/PID/2013 terdakwa terbukti melakukan  unsur-unsur tindak pidana. 

Bahwa berdasarkan  keterangan  ahli psikolog Asep Suryana serta Nur Aziz 

Said selaku ahli bidang hukum pidana menyatakan bahwa perbuatan 

terdakwa tersebut mengedepankan emosi  daripada kognisi (akal sehat) dan 

merupakan  salah satu bentuk diskriminasi. Dari segi psikologi, korban  juga 

menderita kerugian yaitu korban mengalami trauma psikis dan hal tersebut 

mempengaruhi aktifitas belajarnya, dan korban mudah mengalami 

ketakutan, menghindari lingkungan dan bersifat pasif. Menurut konvensi 

anak, anak berhak memperoleh perlindungan dari tindakan kekerasan dan 

diskriminasi serta anak berhak mendapatkan   pendidikan (formal dan non 

formal). 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: 

(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. 
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Dalam proses tindak pidana, institusi pendidikan hendaknya 

mengutamakan prinsip-prinsip 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. 

Dari penjelasan tersebut dikaitkan dengan kasus ini, kewajiban guru 

adalah mendidik siswa dengan cara mendisplinkan siswa yang disesuaikan 

dengan peraturan sekolah. Siswa berhak mendapatkan pendidikan yang 

layak dan bebas dari kekerasan dan diskriminasi. Patutnya pendisplinan 

dalam institusi pendidikan harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan yang 

dilakukan oleh anak tanpa melakukan tindakan kekerasan yang dapat 

merugikan anak. Perlu adanya pengawasan dilingkup institusi pendidikan 

guna mencegah terjadinya segala bentuk kekerasan baik fisik maupun 

psyqis. Dalam kasus ini kurangnya penyelesaian secara  kekeluargaan  

dalam bentuk musyawarah antara guru maupun  orang  tua siswa disekolah. 

Menurut pendapat penulis, pendisplinan dalam bentuk pemotongan rambut 

siswa merupakan  hal yang wajar guna mematuhi peraturan sekolah. Sistem 

pendidikan  sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang berfungsi untuk 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa 

yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan 
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untuk berkembagnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi  warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.  

Kasus putusan Mahkamah Agung No.1554K/PID/2013 dikaitkan 

fakta dalam persidangan, hal perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapus 

oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusan No.1/PUU-XI/2013. Sehingga 

perbuatan terdakwa tidak dapat dituntut Pasal 335 ayat (1) mengenai 

perbuatan tidak menyenangkan. Dalam Pasal 335 ayat (1), unsur-unsurnya 

meliputi : 

1. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan. 

2.  Tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. 

3. Dengan memakai kekerasan. 

4. Sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tidak 

menyenangkan. 

Unsur perbuatan tidak menyenangkan sudah dihapus oleh Mahkamah 

Konstitusi, kemudian tindak pidana yang dilakukan terdakwa hanya 

memenuhi unsur “dengan memakai kekerasan”. Kekerasan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana khususnya Pasal 335 KUHP hanya 

mengatur mengenai kekerasan fisik. Dalam kasus ini, korban menurut 

keterangan ahli dan hasil pemeriksaan hanya mengalami gangguan psiqis, 

tidak terdapat luka fisik pada tubuh korban. Perbuatan terdakwa dapat 

dikenakan pada dakwaan pertama yaitu pada Pasal 77 huruf a Undang-

Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 yang mengatur “diskriminasi 
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terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami kerugian, baik materiil 

maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”. Sehingga perbuatan 

terdakwa seharusnya dijatuhi Pasal 77 huruf a Undang-Undang 

Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, karena sudah memenuhi semua 

unsur yaitu “diskriminasi terhadap anak yang mengakibatkan anak 

mengalami kerugian”, dan korban juga mengalami gangguan psiqis yang 

ditimbulkan dari tindakan diskriminasi. Oleh karena itu, perbuatan terdakwa 

dapat digolongkan melakukan tindak pidana dalam Undang-Undang 

Perlindungan Anak. 

 Menurut proses pembuktian, terdakwa dinyatakan bersalah 

melakukan tindak pidana serta mengakibatkan kerugian pada siswa yang 

sepatutnya dikenakan Pasal 77 huruf a Undang-Undang Perlindungan Anak. 

Namun perbuatan terdakwa merupakan bentuk dari alasan pembenar oleh 

Mahkamah Agung yang merupakan suatu bentuk pendisplinan terhadap 

siswa yang tergolong wajar dalam institusi pendidikan. Putusan Mahkamah  

Agung No.1554K/PID/2013 kurang tepat memutus putusan bebas, akan 

lebih tepat apabila dikenakan putusan lepas. Menurut Pasal 191 ayat (2) 

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tentang putusan 

lepas, segala tuntutan hukum atas perbuatan yang dilakukan terdakwa dalam 

surat dakwaan jaksa/penuntut umum telah terbukti secara sah dan 

meyakinkan menurut hukum, akan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi 

pidana, karena perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana. Unsur 

dari putusan lepas dikaitkan dengan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh 

terdakwa merupakan suatu bentuk tindak pidana karena menimbulkan 

http://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/2647/node/303/uu-no-8-tahun-1981-hukum-acara-pidana
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kerugian bagi korban secara psiqis. Kemudian tindak pidana dalam hal ini 

pemotongan rambut oleh guru terhadap siswa diinstitusi pendidikan 

merupakan alasan pembenar sehingga memenuhi unsur pasal dalam putusan 

lepas. “…. terdakwa tidak dapat dijatuhi pidana, karena perbuatan tersebut 

bukan merupakan tindak pidana”.  

 


