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TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KASUS KEKERASAN YANG 

DILAKUKAN GURU TERHADAP PESERTA DIDIK 

(Studi Putusan Nomor Perkara: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dan  

Putusan Nomor Perkara: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag) 
 

 

ABSTRAK 

Kekerasan yang dilakukan oleh seorang guru terhadap muridnya di Indonesia 

merupakan sebuah fenomena yang akhir-akhir ini sering terjadi. Penanganan 

terhadap kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap muridnya dapat 

dikatakan cukup sulit karena guru mempunyai hak yang cukup banyak untuk 

mendidik muridnya. Disatu sisi murid yang juga memiliki hak untuk mendapatkan 

pendidikan dengan aman dan nyaman, terkadang tidak bisa mendapatkan haknya 

karena adanya rasa takut di sekolah. Sehingga dalam hal ini peran dari pemerintah 

sangatlah penting untuk menciptakan sebuah regulasi dalam dunia pendidikan, 

khususnya agar Undang-Undang No. 35 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak 

dapat di optimalisasikan di lingkup sekolah. Maka dari itu untuk mengetahui 

bagaimana regulasi itu dapat berjalan dengan baik, perlu dilakukan berbagai 

macam penelitian untuk mengkaji dan mengevaluasi sistem pendidikan agar 

tindak pidana yang dilakukan guru terhadap muridnya dapat berkurang, dan 

bahkan lebih baiknya dapat hilang dalam dunia pendidikan di Indonesia. 

Kata Kunci: Pendidikan, Kekerasan, Guru, Murid. 
 

 

ABSTRACT 

The violence committed by a teacher to his students in Indonesia is a recent 

phenomenon. Handling of cases of violence committed by teachers to their 

students can be quite difficult, because teachers have enough rights to educated 

students. On the one hand students who also have the right to get education safely 

and comfortably, sometimes can not get their rights because of the fear in school. 

So in this case the role of government is very important to create a regulation in 

the world of education, especially so that Constitution Law No. 35 Year 2004 on 

Child Protection can be optimized in the school scope. Therefore, to find out how 

the regulation can be run well, it is necessary to do various researches to assess 

and evaluate the education system so that the criminal acts committed by teachers 

to their students can be reduced, and even better can be lost in the world of 

education in Indonesia. 

Keywords: Education, Violence, Teacher, Student. 
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1. PENDAHULUAN 

 Berbicara mengenai anak, maka tidak akan ada hentinya dengan berbagai 

permasalahan hukum yang berkaitan dengannya. Anak yang secara harfiah 

memang belum dapat berfikir secara dewasa dan matang, serta kekuatan fisiknya 

tidak sebanding dengan orang dewasa, sering mengalami berbagai macam 

perlakuan buruk dari orang dewasa. Perlakuan-perlakuan yang terkadang terlihat 

sepele, justru menjadi titik awal kekerasan terhadap anak.  

 Kemudian untuk dapat meneliti dan mengkaji suatu permasalahan 

kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap murid, perlu adanya suatu 

pembahasan mengenai kasus kekerasan guru terhadap murid. Lebih tepatnya lagi, 

kasus kekerasan tersebut haruslah yang sudah diputus oleh hakim sebagai sebuah 

tindak pidana yang memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini dikarenakan dalam 

hukum pidana, dikenal adanya sebuah asas presumption of innoncence, dimana 

seseroang tidaklah boleh dianggap bersalah sebelum adanya suatu putusan hakim 

yang telah berkekuatan hukum tetap.
1
 

 Setelah memaparkan uraian diatas, maka penulis menarik beberapa 

permasalahan yang perlu dijelaskan yakni; Bagaimana prosedur dalam 

penanganan kasus kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didik; 

Mengapa ada perbedaan dalam putusan hakim antara Putusan No: 

44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dan Putusan No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag; dan 

Bagaimana dasar hukum yang dipergunakan hakim dalam menyusun amar 

putusan dan menjatuhkan putusan pemidanaan dalam kedua putusan tersebut. 

Selanjutnya penelitian ini bertujuan untuk memperjelas mengenai fungsi 

dari hukum pidana khususnya peran Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 

Tentang Perlindungan Anak (Perubahan UU RI No. 23 Tahun 2002) dan 

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru. Dari aturan hukum 

tersebut nantinya akan diketahui fungsi peraturan tersebut dalam melindungi hak 

                                                             
1
  M. Yahya Harahap, 2000, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan 

dan Penuntutan), Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 13. 



3 

 

dan kewajiban antara guru dan murid dalam pelaksanaan kegiatan belajar 

mengajar. 

Adapun manfaat dari adanya penelitian ini yakni agar dapat memberi 

pengetahuan mengenai permasalahan perlindungan hukum terhadap guru dan 

murid dalam kegiatan belajar mengajar. Manfaat lain yakni agar dapat 

memberikan sumbangan pemikiran bagi aparat penegak hukum, bagi para 

pengajar atau tenaga pendidik, maupun mahasiswa itu sendiri, yakni untuk 

mengimplementasikan ilmu hukum pidana dalam menyelesaikan suatu 

permasalahan kekerasan yang dilakukan oleh guru terhadap peserta didiknya. 

 

2. METODE 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif, yaitu 

penelitian yang bersifat melukiskan atau dapat dikatakan tidak jauh berbeda dari 

sifat menjelajah.
2
 Dalam penelitian ini dikarenakan penulis hendak mengkaji 

bahan hukum yakni Putusan, maka jenis penelitian ini menggunakan pendekatan 

yuridis normatif. Pendekatan yuridis yaitu metode yang digunakan untuk 

mendekati masalah ditinjau dari aspek perundang-undangan.
3
 

Dalam hal ini penyusun menggunakan  teknik pengumpulan data literatur 

atau kepustakaan (library research) yaitu peneilitian yang dilakukan dengan cara 

meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan sekunder.
4
 Metode analisis data 

dalam penelitian ini adalah metode analisis  kuantitatif. Pendekatan kuantitatif 

memusatkan perhatian pada gejala yang mempunyai karakteristik tertentu dalam 

kehidupan manusia yang dinamakan variabel. dalam pendekatan ini, variabel 

dianalisis dengan teori yang obyektif.
5
 

 

                                                             
2
 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum, 

Bandung: Mandar Maju, hlm. 10. 
3
  Peter Mahmud Marzuki, 2013, Penelitian Hukum (Edisi Revisi), Jakarta: Kencana Prenada 

Media Group, hlm. 130. 
4
  Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, Dualisme Penelitian Hukum (Normatif dan Empiris), 

Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 41. 
5
  Burhan Anshofa, 1996, Penelitian Hukum, Jakarta: PT Rineka Cipta, hlm. 20.  
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Prosedur dalam Penanganan Kasus Kekerasan yang Dilakukan oleh 

Guru terhadap Peserta Didik 

Dalam penanganan kasus kekerasan oleh guru kepada muridnya, pihak 

aparat penegak hukum, polisi menerapkan Pasal yang terdapat dalam Undang-

Undang RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak. Dalam hal penanganannya, pihak Kepolisian tetap 

menggunakan prosedur sesuai yang telah diatur dalam KUHAP. Penanganan 

pertama yang diterapkan polisi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yakni 

harus ada laporan dari pihak korban.  

Apabila telah dilaksanakan proses hukum oleh kepolisian maka berkas 

yang telah lengkap akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri. Menurut Rusli 

Muhammad “Lembaga Kejaksaan berfungsi sebagai lembaga yang bertugas 

melakukan penuntutan terhadap suatu tindak pidana. Dalam peraturan perundang-

undangan tentang Organisasi Peradilan dan Kebijaksanaan Justisi atau Reglement 

op de Rechterlijke Organisatie en het beleid der justitie (R.O). Kejaksaan dikenal 

dengan sebutan Openbaar Ministrie (O.M), yang bertugas sebagai lembaga 

penuntut dan pelaksaan dari putusan pengadilan pidana dari semua pengadilan”.
6
 

 Apabila telah melewati proses di Kejaksaan Negeri, maka berkas akan 

dilimpahkan pengadilan Negeri. Di sini akan terlihat peran hakim akan sangatlah 

besar dalam melaksanakan sistem peradilan pidana. Menurut Muladi “Peran yang 

besar tersebut tidak hanya terkait dengan sistem peradilan pidana itu, tapi yang 

utama juga adalah usaha dari sistem peradilan pidana dalam mencapai tujuannya 

yaitu usaha yang rasional dari masyarakat dalam upaya penanggulangan atau 

pencegahan kejahatan”.
7
 

 Apabila dilihat dalam Putusan No: 44/Pid.Sus/ 2015/PN.Pbm dan Putusan 

No: 354/Pid.Sus/2015/ PN.Kag, dalam proses atau tahap pertama persidangan di 

pengadilan, jaksa selaku Penuntut Umum menetapkan dakwaan kepada terdakwa 

dengan dakwaan tunggal yakni Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 

                                                             
6
  Ibid. hlm. 19. 

7
  Muladi, 1995, Kapita Selekta Peradilan Pidana, Semarang: Badan Penerbit Universitas 

Diponegoro, hlm. vii. 
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tentang perubahan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Adapun 

unsur yang terkandung di dalamnya yaitu: (1) Setiap orang; (2) Menempatkan, 

membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan 

kekerasan terhadap anak. 

 Dalam Putusan No: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, dakwaan yang didakwakan 

kepada terdakwa dibuktikan dengan Surat Dakwaan No. Reg. Pekara: PDM-

19/Euh.1/PBM.1/2/2015 tanggal 23 Februari 2015. Sedangkan Putusan No. 

354/Pid.Sus/2015/ PN.Kag, dibuktikan dengan Surat Dakwaaan No. PDM-

154/K/Euh.2/07/2015. tertanggal 6 Juli 2015. Setelah adanya penjatuhan dakwaan 

dari JPU kepada terdakawa maka dilanjutkan dengan proses pembuktian apabila 

tidak ada eksepsi dari pihak terdakwa.  

 Setelah melakukan proses pembuktian, maka dilanjutkan dengan agenda 

pembacaan tuntutan. Jika ditinjau dari dasar hukumnya, dalam Undang-Undang 

Kejaksaan No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, ditegaskan 

bahwa: Pasal 2 ayat (10) bahwa Kejaksaan RI adalah Lembaga pemerintah yang 

melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain 

berdasarkan undang-undang. 

Kemudian tahap selanjutnya yaitu mendengarkan nota pembelaan (pledoi) 

dari terdakwa. Dasar hukum daripada pembelaan yang diajukan terdakwa dan/atau 

penasihat hukumnya, secara materiil telah diatur dalam KUHAP, yaitu Pasal 182 

ayat (2) yang berbunyi: “Selanjutnya terdakwa dan atau penasehat hukum, 

mengajukan pembelaannya yang dapat dijawab oleh penuntut umum, dengan 

ketentuan bahwa terdakwa atau penasehat hukumnya selalu mendapat giliran 

terakhir”. 

Adapun tahap setelah adanya pembelaan yang merupakan hak terdakwa, 

proses selanjutnya yakni mendengarkan tanggapan dari Jaksa Penuntut Umum. 

Tanggapan daripada pembelaan yang diajukan oleh terdakwa biasa disebut 

Replik. Setelah Replik dibacakan, maka tanggapan terakhir daripada terdakwa 

yakni Duplik. Duplik merupakan proses terakhir sebelum Putusan dibacakan. 

Kemudian tahap yang terakhir adalah pembacaan putusan hakim yang menjadi 

Putusan Pengadilan. Putusan hakim ini inilah yang merupakan akhir dari segala 
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bentuk proses pemriksaan fakta persidangan. Dalam penjatuhan putusan, nantinya 

hakim akan melakukan musyawarah guna menentukan bentuk putusan yang akan 

dijatuhkan kepada terdakwa. 

3.2 Perbedaan dalam Putusan Hakim antara Putusan No: 44/Pid.Sus/2015/ 

PN.Pbm dan Putusan No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag 

Setelah membahas mengenai prosedur pelaksanaan proses peradilan 

pidana, selanjutnya akan dibahas mengenai perbedaan antara kedua putusan 

tersebut. Walaupun Putusan No: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dan Putusan No: 

354/Pid.Sus/2015/ PN.Kag adalah putusan mengenai perkara kekerasan yang 

dilakukan oleh guru, namun tetap ada perbedaan antara keduanya yang 

diantaranya sebagai berikut: 

3.2.1. Perbedaan Dalam Kronologi

a. Pada Putusan No. 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, kekerasan yang dilakukan

terhadap para siswa terjadi di Sekolah Menengah Pertama. Pelaku yang

merupakan terdakwa adalah guru mata pelajaran bernama NGATIJO bin

HARJODIMULYO berumur 56 tahun. Adapun jumlah siswa yang

menjadi korban kekerasan ada tiga siswa dan terluka pada bagian wajah

ataupun kepala.

b. Pada Putusan No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag, kekerasan yang dilakukan

terhadap siswa terjadi di Sekolah Dasar Negeri. Pelaku yang merupakan

kepala sekolah di Sekolah Dasar itu bernama Hj. RUSLAINI, S.Pd. binti

H. HASYIM yang berumur 55 tahun. Adapun jumlah siswa yang menjadi

korban kekerasan berjumlah lima siswa. Semuanya mengalami luka pada

bagian tangan dan jemari dikarenakan kekerasan yang dialami berupa

pemukulan dengan menggunakan mistar kayu berukuran 100 cm dan

mengenai jari daripada korban.

Jika diamati dalam putusan tersebut, perbedaan yang ada adalah 

mengenai tempat atau locus delicti atau tempat terjadinya tindak pidana 

tersebut. Putusan pada poin (a) berlokasi di Kabupaten Prabumulih dan poin 

(b) berlokasi di Kabupaten Kayuagung. Adapun terhadap siswa yang 

merupakan korban, pada poin (a) korban masih duduk dibangku Sekolah 
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Menengah Pertama (SMP) dan poin (b) korban duduk dibangku Sekolah 

Dasar (SD). 

3.2.2 Perbedaan dalam Pembuktian

3.2.2.1. Pada Putusan No. 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

Dalam putusan ini pembuktian pada saat proses persidangan yakni 

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi sejumlah lima orang dan tiga 

diantaranya merupakan saksi korban yang statusnya siswa dari sekolah 

tempat terdakwa mengajar dan masih berstatus anak. Semuanya 

merupakan saksi a charge (memberatkan terdakwa). 

Alat bukti lain yang diajukan oleh JPU kemudian berupa hasil 

Visum Et Repertum No.445.1/115/RSUD-PBM/XII/2014 tanggal 9 

Desember 2014 yang ditandatangani oleh DR. DWI YULIANI, dokter di 

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Prabumulih. Kemudian ditambah 

dengan alat bukti berupa mistar (penggaris) kayu berukuran 100 cm yang 

digunakan untuk memukul korban. 

Alat bukti yang terakhir adalah keterangan terdakwa. Keterangan 

terdakwa ini adalah pengakuan dan pengakuan dari terdakwa yang 

menyatakan bahwa benar telah terjadi penganiayaan yang dilakukan oleh 

terdakwa terhadapnya. 

3.2.2.2. Pada Putusan No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag

Dalam putusan ini pembuktian pada saat proses persidangan yakni 

Jaksa Penuntut Umum menghadirkan saksi a charge sejumlah dua belas 

orang. Lima diantaranya merupakan saksi korban, tiga orang siswa SD 

yang merupakan teman korban yang menjadi saksi mata. 

Untuk alat bukti tambahan dari JPU yakni sebuah mistar 

(penggaris) kayu yang digunakan untuk memukul korban dan hasil Visum 

Et Repertum Puskesmas Pedamaran Kabupaten Ogan Komering Ilir 

Nomor: 440/30/VER-PKM/II/2015 tanggal 13 Februari 2015 yang di 

tandatangani oleh dr. Nia Arviani dengan hasil pemeriksaan pada Amelia 

Azzahra binti Subhan yaitu pada tangan kanan: tampak luka lecet di ruas 
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jari (punggung jari) III (tiga) dan IV (empat) tangan kanan, dengan ukuran 

panjang 0,3 cm dan lebar 0,2 cm. 

Alat bukti yang terakhir yakni keterangan korban yang 

memberikan kesaksian di persidangan bahwa mereka benar menjadi 

korban kekerasan daripada terdakwa dan terdakwa mengakuinya. Dari 

jenis alat bukti dalam dua putusan diatas sudah sangat jelas bahwasanya 

tindak pidana yang dilakukan terdakwa termasuk jenis kekerasan fisik. 

Menurut Bagong Suyanto, kekerasan fisik dapat diartikan yakni, “Bentuk 

dari kekerasan ini sangat mudah dikenali, yakni dapat berupa; pukulan, 

tendangan, cubitan, jeweran, tamparan, pembenturan, dan sebagainya”.
8

3.2.3 Perbedaan dalam Tuntutan

3.2.3.1 Pada Putusan No. 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

Untuk tuntutan dalam putusan ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan

tuntutan kepada terdakwa yakni berupa:

.a Menyatakan Terdakwa NGATIJO bin HARJODIMULYO, telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Melakukan kekerasan terhadap anak, sebagaimana diatur dan

diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 35

Tahun 2014”;

b
.

Menghukum oleh karena itu terdakwa NGATIJO bin

HARJODIMULYO dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan

dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun;

Menyatakan barang bukti berupa:

. 1 (satu) buah mistar kayu warna kuning panjang sekira 1 (satu) meter,

Dirampas untuk dimusnahkan.

 Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp

5.000,00 (lima ribu rupiah).

3.2.3.2 Pada Putusan No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag

Kemudian dalam putusan ini, Jaksa Penuntut Umum mengajukan tuntutan

kepada Majelis hakim berupa:

8
Bagong Suyanto, 2003, Masalah Sosial Anak (Cetakan Ke 1), Jakarta: Kencana, hlm. 29. 

c.

d.

e.
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a Menyatakan terdakwa Hj. Ruslaini, S.Pd binti H. Hasyim telah terbukti

secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“kekerasan terhadap anak” sebagaimana diatur dan diancam pidana

dalam Pasal 80 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2014 tentang perubahan

UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak”;

b Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Hj. Ruslaini, S.Pd binti H.

Hasyim dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dengan

perintah segera ditahan dan denda sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh

juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;

c Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah mistar kayu warna coklat yang berukuran panjang

kurang lebih 1 (satu) meter;

1 (satu) bilah mistar yang terbuat dari kayu berwarna kuning

dengan panjang lebih kurang 100 cm, dirampas untuk

dimusnahkan;

Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp

2.000,00 (dua ribu rupiah).

3.2.4 Perbedaan Dalam Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan

3.2.4.1. Pada Putusan No. 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

Pada Putusan ini, hakim akhirnya menjatuhkan putusan pemidanaan

kepada terdakwa sebagai berikut:

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa NGATIJO Bin HARJODIMULYO, telah

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

“Melakukan kekerasan terhadap anak”;

2) Mempidana terdakwa NGATIJO Bin HARJODIMULYO dengan

pidana penjara

selama 5 (Lima) bulan dengan masa percobaan selama 10 (Sepuluh)

bulan;

3) Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah mistar kayu warna

kuning panjang sekira 1 (satu) meter, dirampas untuk dimusnahkan;

1)

2)

2)
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4) Membebankan agar terdakwa membayar ongkos perkara sebesar Rp

5.000,00 (lima ribu rupiah).

3.2.4.2 Pada Putusan No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag

MENGADILI

1) Menyatakan Terdakwa Hj. Ruslaini S.Pd Binti H. Hasyim, terbukti

secara sah dan meyakinkan besalah melakukan tindak pidana

“Penganiayaan terhadap anak”;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hj. Ruslaini S.Pd Binti H.

Hasyim, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan

dan denda sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan

ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan

pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3) Memerintahkan Pindana tersebut tidak perlu dijalankan, terkecuali

apabila dikemudian hari sebelum berakhirnya masa percobaan selama

8 (delapan) bulan terdakwa telah dipersalahkan telah melakukan suatu

tindak pidana;

4) Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp

2.000,00 (dua ribu rupiah).

Kesimpulan yang memerintahkan agar terdakwa dipenjara pada dua

putusan diatas yakni pada Putusan No. 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm, majelis 

hakim menjatuhkan pemidanaan penjara selama 5 (lima) bulan dengan masa 

percobaan 10 (sepuluh) bulan tanpa adanya denda. Sedangkan pada Putusan 

No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag, majelis hakim menjatuhkan putusan penjara 

selama 4 (empat) bulan dengan masa percobaan 8 (delapan) bulan ditambah 

denda Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). Apabila terdakwa tidak mampu 

membayarkan denda, maka akan diganti dengan kurungan selama 1 (satu) 

bulan. 
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3.3 Dasar Hukum yang Dipergunakan Hakim dalam Menyusun Amar 

Putusan dan Menjatuhkan Pemidanaan dalam Putusan No: 

44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dan Putusan No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag 

Sebelum hakim menjatuhkan putusannya, maka hakim akan menjalankan 

beberapa prosedur yang diantaranya melaksanakan musawarah majelis hakim 

guna menentukan putusan yang tepat bagi terdakwa. Dalam menjalankan 

profesinya khususnya dalam menjatuhkan putusan, hakim terikat oleh Undang-

Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yang diantaranya 

sebagai berikut: 

1) Pasal 4 ayat (1); Mengadili menurut hukum dan tidak membeda-bedakan

orang;

2) Pasal 4 ayat (2); Membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala

hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana,

cepat, dan biaya ringan;

3) Pasal 5 ayat (1); Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai

hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

4) Pasal 8 ayat (2); Dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim

harus memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa;

5) Pasal 10 ayat (1); Tidak boleh untuk menolak, mengadili, dan memutus suatu

perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas,

melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Selain adanya dasar daripada putusan hakim, dapat dicermati dalam amar 

putusan mengenai hal-hal yang meringankan dan memberatkan putusan 

pemidanaan terhadap terdakwa. Adapun hal-hal yang meringankan maupun 

memberatkan dalam kedua putusan tersebut yaitu: 

3.3.1 Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm

Mengingat; Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan.
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3.3.1.1 Hal-hal yang Meringankan

(1) Terdakwa sudah berusia lanjut dan juga Terdakwa sebagai kepala

keluarga harus menafkahi anak dan istrinya istrinya; 

(2) Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi 

perbuatannya karena hakikatnya Terdakwa tidak ada maksud untuk 

melukai saksi korban Misbawati yang merupakan murid dari Terdakwa 

sendiri; 

(3) Terdakwa sudah mempunyai itikad baik dengan mengantarkan korban 

berobat ke puskesmas kemudian mengantarkan saksi korban ke rumah 

saksi untuk meminta maaf dan telah berusaha berdamai tetapi ditolak 

oleh pihak keluarga korban dan akhirnya saling memaafkan di depan 

persidangan. 

3.3.1.2 Hal-hal yang Memberatkan

“Tidak ada hal atau perbuatan yang memberatkan terdakwa”.

3.3.2. Pertimbangan Hakim Dalam Putusan No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag

Mengingat; Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang

Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang

bersangkutan.

3.3.2.1 Hal yang Meringankan

a. Terdakwa mengakui bahwa dirinya telah memukul dengan mistar kayu

kepada murid-murid SD Negeri 2 Desa Sukaraja termasuk korban serta 

terdakwa menyesali perbuatan tersebut; 

b. Terdakwa telah berusaha untuk mengupayakan agar tercapai 

perdamaian dengan keluarga korban akan tetapi belum berhasil; 

c. Terdakwa belum pernah dihukum. 

3.3.2.2 Hal-hal yang Memberatkan

“Perbuatan terdakwa mengakibatkan luka pada korban”.

Dari dua putusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa walaupun kekerasan

dan dakwaan yang dijatuhkan kepada terdakwa sama, namun dengan adanya 

proses pembuktian dan tuntutan yang berbeda akan menghasilkan disparitas 
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terhadap putusan hakim. Adanya proses pembuktian memberikan sebuah 

kejelasan mengenai pembuktian terhadap fakta hukum, sehingga menimbulkan 

kebijaksanaan dan keyakinan hakim.  

 

4. PENUTUP 

4.1 Kesimpulan 

 Pertama, Bahwasanya prosedur dalam penanganan kasus kekerasan yang 

telah dilakukan berdasarkan Putusan No: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dan Putusan 

No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag, telah melalui prosedur yang baik dan benar 

berdasarkan Hukum Acara Pidana yang berlaku saat ini. 

 Kedua, Bahwa dalam Putusan No: 44/Pid.Sus/2015/PN.Pbm dan Putusan 

No: 354/Pid.Sus/2015/PN.Kag, terdapat perbedaan antara dua putusan di atas. Hal 

ini bisa dikatakan wajar karena semua putusan hakim pada dasarnya bisa terjadi 

disparitas putusan dikarenakan unsur-unsur yang meringankan dan yang 

memberatkan dalam dua putusan diatas berbeda. 

 Ketiga, Bahwa pada dasarnya hakim menggunakan dasar hukum yang 

sama dalam menjatuhkan putusan kepada keduanya, dikarenakan hakim lebih 

mengedepankan hukum progresif daripada hukum positif, sehingga hakim 

cenderung memberikan pertimbangan meringankan lebih dominan kepada para 

terdakwa. 

4.2 Saran 

 Pertama, Untuk prosedur dalam menangani kasus kekerasan yang 

dilakukan guru terhadap murid, alangkah baiknya tetap mengedepankan dasar 

asas ultimum remidium dan polisi harus lebih baik lagi menjadi fasilitator untuk 

menciptakan perdamaian apabila tersangka telah beriktikad baik kepada para 

korbannya.  

Kedua, Untuk perbedaan dalam menjatuhkan putusan alangkah baiknya 

tidak ada jarak yang terlalu jauh dalam hal disparitas putusan apabila jenis dan 

sifat kekerasannya sama yakni dalam hal kekerasan ringan. 
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Ketiga, Untuk menjatuhkan putusan dalam kasus kekerasan oleh guru 

terhadap muridnya, hakim lebih baik menggunakan prinsip ajaran hukum proresif 

dikarenakan peran guru sangatlah besar dalam memajukan kualitas anak bangsa. 
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