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ABSTRAK 

Mirza Haikal.  2017. Tinjauan Yuridis Tentang Perlindungan Hukum Bagi Guru 

Terkait Tindakan Pemberian Hukuman (Punishment) Terhadap Upaya 

Mendisiplinkan Siswanya. Skripsi Bagian Pidana, Fakultas Hukum Universitas 

Negeri Semarang, Pembimbing 1 : Dr. Ali Masyhar, S.H., M.H., Pembimbing 2 : 

Indung Wijayanto, S.H., M.H. 

Kata Kunci: Perlindungan Hukum; Profesi Guru; Disiplin. 

Guru dan murid merupakan elemen dalam mendukung terciptanya kegiatan 

belajar dan mengajar. Kebijakan pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan kewenangan atributif kepada 

pemerintah dan pemerintah daerah dalam melindungi guru salah satunya adalah 

perlindungan hukum. Pemberian hukuman terhadap murid sering diartikan sama 

dengan tindak kekarasan, penganiayaan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan 

tidak manusiawi oleh orangtua murid. Rumusan masalah: 1) Bagaimana upaya 

perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian hukuman 

(punishment) kepada siswanya. 2) Bagaiman batasan tindakan yang dapat dilakukan 

oleh guru dalam upaya mendisiplinkan siswanya. Tujuan penelitian yaitu: 

Memberikan masukan tentang perlindungan guru dalam upaya mendisiplinkan siswa 

yang mungkin termasuk dalam kategori kewajaran serta untuk mengetahui dan 

menganalisis batasan hukuman yang dilakukan oleh guru dalam proses belajar 

mengajar.  

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan penelitian 

yuridis-normatif. Sumber data terdiri dari data primer sekunder dan tersier. Teknik 

pengumpulan data melalui wawancara dan studi kepustakaan. 

Hasil penelitian dan pembahasan: 1) Upaya perlindungan hukum bagi guru 

dalam mendisiplinkan siswanya sesuai dengan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen 2) Batasan guru dalam melakukan pendisiplinan sudah diatur 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017. Simpulan dari penelitian ini 

adalah: Kebijakan pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 

tentang Guru dan Dosen memberikan kewenangan atributif kepada pemerintah dan 

pemerintah daerah dalam melindungi guru yang mencakup perlindungan hukum 

terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau 

perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, 

birokrasi, atau pihak lain. Saran dari penelitian: Jelas kiranya tindakan guru dalam 

melakukan pendisiplinan merupakan tindakan yang sesuai hukum. Namun demikian, 

bukan berarti guru boleh sewenang-wenang tanpa batas dalam melakukan 

pendisiplinan kepada murid/siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Perlindungan merupakan sesuatu hal yang menjadi aspek terpenting di 

dalam kehidupan manusia dalam menjalani aktifitasnya sehari-hari. Dikatakan 

sebagai aspek terpenting karena perlindungan memberi suatu jaminan untuk 

keselamatan, kesehatan, dan keamanan dalam hidup manusia. Republik Indonesia 

yang merupakan negara yang berlandaskan hukum masalah perlindungan diatur 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea 

ke-4 (empat) yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan 

kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia”. Oleh karena itu 

tujuan tersebut harus diwujudkan demi terwujudkan tujuan negara yang 

sesungguhnya. 

Pendidikan pertama–tama dapat dilihat sebagai aktifitas untuk mengubah 

posibilitas, yaitu kemungkinan–kemungkinan yang didasarkan atas keterbukaan 

manusia itu menjadi aktualitas. Implikasi kedua ialah bahwa perilaku manusia 

tidak ditentukan sebelumnya. Pendidikan adalah bagian dari proses manusia 

membangun dunianya atau kebudayaanya. Karena itu, dapat dikatakan, 
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pendidikan adalah suatu “keharusan” dalam hidup manusia.
1
 

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, guru harus ramah, sabar, 

menunjukkan pengertian, memberikan kepercayaan, dan menciptakan suasana 

aman. Akan tetapi di sisi lain guru harus memberikan tugas, mendorong siswa 

untuk mencapai tujuan, menegur, menilai, dan mengadakan koreksi. Dengan 

demikian, kepribadian seorang guru seolah-olah terbagi menjadi 2 (dua) bagian, 

yang pertama bersifat empati, dan yang kedua bersifat kritis. Maka seorang guru 

yang tidak bisa memerankan pribadinya sebagai guru, ia akan berpihak kepada 

salah satu pribadi saja. 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

                                                           
1
 Tony D. Widiastono, 2004.Pendidikan Manusia Indonesia, Penerbit Buku Kompas, Jakarta. Hlm. 6 



 
 

 

lain, seorang guru harus mampu berperan ganda. Peran ganda ini dapat 

diwujudkan secara berlainan sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi. 

Pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru ini yang sering diartikan 

sama dengan tindakan kekerasan, penganiayaan, penyiksaan dan tindakan tidak 

manusiawi oleh orang tua murid. Kekerasan merupakan satu istilah yang tidak 

asing ditelinga kita dan ketika kita mendengar kata “kekerasan”. Fenomena 

kekerasan saat ini telah mewarnai hampir seluruh aspek kehidupan sosial kita  

baik politik, budaya, bahkan hingga dunia pendidikan.
44

 Dalam dunia pendidikan 

kekerasan tersebut dapat dilakukan baik oleh sesama siswa, maupun dari guru 

kepada siswa.  

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

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah diundangkan 

oleh Pemerintah Republik Indonesia, praktis sejak saat itu adanya pemberian 

hukuman terhadap anak di sekolah menjadi sensasi berita yang hangat.
45 

Contoh 

kasusnya adalah : 

1. Ahmad Guntur, guru SMPN 20 Kota Jambi, terdakwa kasus menampar 

siswanya, dikarenakan M. Tandriadi (muridnya) yang tertangkap menonton 

film porno di telepon genggamnya saat jam pelajaran, dituntut hukuman tiga 

                                                           
44

 Nanang Martono, 2012, Kekerasan Simbolik di Sekolah Sebuah Ide Sosiologi Pendidikan Pierre 

Bourdieu, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta. Hlm. 1.  
45

  http://www.kompasiana.com/post/read/501624/1/uu-perlindungan-anak-derita-guru.html Judul 

Artikel : UU Perlindungan Anak : Derita Guru, Diakses pada Minggu 28 Agustus 2016, Pukul 00.48 

WIB 

http://www.kompasiana.com/post/read/501624/1/uu-perlindungan-anak-derita-guru.html
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bulan penjara dengan masa percobaan enam bulan.
46

  

2. Sari Asih Sosiawati binti Rohmatan, guru SDN Tiuhbalak, Kecamatan 

Baradatu, dilaporkan mencubit siswanya pada September 2012 lalu di Polsek 

Baradatu karena tidak mengerjakan ulangan serta terhitung sudah dua kali, 

sehingga dia mendapatkan nilai nol.
47

  

3. Rizali Hadi, terdakwa kasus guru cubit murid itu, dinyatakan bersalah 

melakukan tindak penganiayaan terhadap anak di bawah umur dalam 

persidangan.
48

 

4. Sugiyanto, guru olahraga SMPN 2 Jatinom, Klaten Jawa Tengah, divonis 

hukuman 3 bulan kurungan serta denda 4 Juta Rupiah subsider satu bulan 

kurungan, oleh Hakim Pengadilan Negeri setempat, dikarenakan menampar 

siswanya yang kedapatan tidak memperhatikan gerakan senam pada saat 

pelajaran olahraga.
49

 

Melihat dari beberapa contoh kasus di atas, dapat dilihat bagaimana 

perbuatan pemberian hukuman yang dilakukan oleh guru berujung pada 

                                                           
46

  http://www.antaranews.com/berita/175346/guru-tampar-siswa-dituntut-tiga-bulan- percobaan Judul 

artikel : Guru Tampar Siswa Dituntut 3 bulan Percobaan, diakses pada Minggu 28 Agustus 2016, 

Pukul 22.13 WIB 
47

 http://sp.beritasatu.com/home/berlebihan-guru-cubit-murid-dipidanakan/33611 Judul artikel: 

Berlebihan, Guru Cubit Murid Dipidanakan, diakses pada Minggu 28 Agustus 2016, Pukul 22.00 

WIB 
48

  http://www.jpnn.com/read/2013/10/04/194167/Cubit-Murid,-Guru-Didenda-Rp20-Juta. Judul 

artikel : Cubit Murid, Guru Didenda 20 juta, diakses pada Minggu 28 Agustus 2016 Pukul 23.00 

WIB 
49

  http://www.solopos.com/2017/01/30/penganiayaan-klaten-guru-smpn-2-jatinom-divonis-bersalah-

pukul-murid-pgri-kecewa-788918. Judul artikel : Guru SMPN 2 Jatinom Divonis Bersalah Pukul 

Murid, PGRI Kecewa. Diakses Minggu 5 Maret 2017, Pukul 16.00 WIB 

http://www.antaranews.com/berita/175346/guru-tampar-siswa-dituntut-tiga-bulan-percobaan
http://www.antaranews.com/berita/175346/guru-tampar-siswa-dituntut-tiga-bulan-percobaan
http://sp.beritasatu.com/home/berlebihan-guru-cubit-murid-dipidanakan/33611
http://www.jpnn.com/read/2013/10/04/194167/Cubit-Murid,-Guru-Didenda-Rp20-Juta-
http://www.solopos.com/2017/01/30/penganiayaan-klaten-guru-smpn-2-jatinom-divonis-bersalah-pukul-murid-pgri-kecewa-788918
http://www.solopos.com/2017/01/30/penganiayaan-klaten-guru-smpn-2-jatinom-divonis-bersalah-pukul-murid-pgri-kecewa-788918
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dilaporkannya guru tersebut kepada pihak yang berwajib, padahal apa yang 

dilakukan oleh guru tersebut bertujuan untuk menegakkan disiplin kepada anak 

didik. Hal ini menyebabkan eksistensi guru berada pada posisi sangat pasif dan 

menjadi sosok yang serba salah dalam melaksanakan tugas keprofesiannya, 

dikarenakan takut dilaporkan kepada pihak yang berwajib apabila guru tersebut 

memberikan hukuman guna memberikan didikan tegas kepada anak murid. 

Sehingga guru apabila seorang murid melakukan beberapa pelanggaran terhadap 

peraturan disekolah cenderung melakukan pembiaran terhadap anak didik 

tersebut. 

Pada saat ini guru seperti kehilangan kewenangannya di sekolah dalam 

melakukan pengajaran dan seperti acuh terhadap tingkah laku siswa di sekolah. 

Efeknya sangat jelas ketika hal tersebut berimbas kepada sikap, perilaku dan 

moral siswa dalam kesehariannya seperti siswa akhirnya berani melawan guru 

siswa melakukan aksi ugal-ugalan di jalanan, bahkan siswa seperti tidak takut 

pada apapun dalam kesehariannya.
50

 Jika memang benar melakukan tindakan 

kriminal harus dihukum. Tetapi dalam konteks kasus tersebut di atas, baik guru 

maupun keluarga anak didik tidak menghendaki adanya peristiwa tersebut. 

Hal ini sangat menciderai nilai-nilai yang hidup di dalam masyarakat, 

dimana sesuai dengan keadaan masyarakat jika seorang guru yang melakukan 

tindakan hukuman dalam upaya mendisiplinkan muridnya tidaklah patut disebut 

                                                           
50

 http://w.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/129680/2015/ 05/02 Judul 

artikel : Perlunya Perlindungan Hukum Guru, diakses pada Senin 28 Agustus 2016, Pukul 20.25 WIB 

http://w.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukumguru/129680/2015
http://w.analisadaily.com/opini/news/perlunya-perlindungan-hukum%20guru%20/129680/2015/%2005/02
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sebagai tindakan kekerasan. Dalam disertasi Ali Masyhar menyatakan bahwa 

hukum seharusnya tumbuh secara ilmiah dari dalam pergaulan masyarakat itu 

sendiri, dengan demikian seharusnya hukum pidana sejalan dengan nilai-nilai 

yang hidup di masyarakat yang berlandaskan pancasila sereta mampu mengikuti 

perkembangan zaman.
51

 Peristiwa kekerasan yang dilakukan oleh guru ini terjadi 

diakibatkan oleh akumulasi beberapa faktor, baik dari guru ataupun murid itu 

sendiri, misalnya tekanan beban kerja oleh guru, keadaan keluarga dari si guru, 

pola pengajaran yang masih terpaku pada budaya lama, yaitu sistem pengajaran 

satu arah yang masih menekankan pola otoritas dari guru tersebut, serta 

kurangnya komunikasi antara guru dengan orang tua murid terhadap perilaku atau 

tindakan anak didik selama proses belajar mengajar. Namun juga tindakan ini 

tidak terlepas dari sikap murid dan kualitas murid dimana terjadi degradasi 

kualitas etika, tata krama, dan sopan santun di kalangan pelajar di negeri ini yang 

sewaktu -waktu bisa memicu tindakan spontanitas yang dinilai sebagai kekerasan 

oleh guru, seperti menampar, mencubit, dan sejenisnya.  

Perlindungan hukum terhadap guru telah diatur didalam Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Pasal 7 ayat (1) huruf h 

mengamanatkan bahwa guru harus memiliki jaminan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan  tugas  keprofesionalan.  Selanjutnya  pada  Pasal  39  secara  rinci 

                                                           
51

 Ali Masyhar, 2015, Keadilan Retroaktif  dalam hukum Pidana Indonesia (Kajian Perspektif Socio-

Legal), Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. 

Yogyakarta, hlm. 1 
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dinyatakan: 

1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, 

dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan 

terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. 

2. Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. 

3. Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, 

ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan 

tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, 

masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. 

4. Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan, 

pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam 

menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 

pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam 

melaksanakan tugas.  

5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap risiko 

gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada 

waktu kerja, bencana alam, dan/atau risiko lain.  

 

Kebutuhan akan perlindungan profesi guru tidak hanya terkait dengan 

perlindungan hak-hak kesejahteraannya, tetapi lebih luas juga termasuk 

perlindungan terhadap individu (diri) guru yang bersangkutan untuk dapat dengan 

rasa aman dan nyaman dapat melaksanakan tugas dan perannya secara optimal.
52

 

Ketika guru terkena masalah  hukum khususnya yang berkaitan dengan tugasnya, 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tersebut seharusnya dapat menjadi dasar 

payung hukum bagi guru dalam hal perlindungan hukum profesi keguruan. 

                                                           
52

Ali Masyhar. 2016. Standing Point Hukum Pidana dalam Perlindungan Guru di Indonesia. Fakultas 
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Namun dalam prakteknya perlindungan guru tersebut masih belum memberikan 

upaya yang optimal bagi profesi guru. Sehingga guru seolah-olah berjuang sendiri 

dalam penyelesaian masalahnya khususnya yang berkaitan dengan masalah 

hukum. 

Anak yang merupakan tunas generasi bangsa perlu diberikan suatu usaha 

perlindungan dalam tumbuh dan berkembangnya dan guru adalah pendidik 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Perlindungan 

guru yang dimaksud sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 adalah perlindungan hukum, perlindungan profesi, serta perlindungan 

keselamatan dan kesehatan kerja. Tujuannya agar guru tenang dalam 

melaksanakan tugas dan mampu bekerja dengan baik. Sejauh mana perlindungan 

tersebut sudah dilaksanakan. Sampai sejauh ini memang belum ada evaluasi yang 

menyeluruh. Tetapi secara umum, memang perlindungan bagi guru dinilai masih 

rendah. 

Dari uraian latar belakang di atas, penulis berkeinginan untuk mengkaji 

lebih dalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi guru terkait yang 

dituangkan ke dalam skripsi dengan judul “TINJAUAN YURIDIS TENTANG 

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI GURU TERKAIT TINDAKAN 

PEMBERIAN HUKUMAN (PUNISHMENT) TERHADAP UPAYA 
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MENDISIPLINKAN SISWANYA” 

1.2 Identifikasi Masalah 

Melihat dari latar belakang permasalahan yang ada, maka penulis 

mengklarifikasikan masalah yang mungkin muncul, yaitu : 

1. Perlindungan hukum terhadap guru dalam upaya mendisiplinkan siswa 

didiknya. 

2. Tindakan pemberian hukuman (punishment) terhadap disiplin siswa. 

3. Batas tindakan guru dalam memberikan hukuman. 

4. Tindakan disiplin siswa untuk menerima konsekuensi dari guru. 

1.3 Pembatasan Masalah 

Agar masalah yang penulis bahas tidak meluas sehingga dapat 

mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan, maka batasannya yaitu antara lain: 

1. Perlindungan hukum untuk pendidik (guru) terhadap tindakan pemberian 

hukuman. 

2. Batasan – batasan guru dalam melakukan tindakan mendisiplinkan siswa.  

1.4 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan pembatasan masalah yang penulis uraikan, 

maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan 

pemberian hukuman (punishment) kepada siswanya? 

2. Bagaimana batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh guru dalam upaya 
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mendisiplinkan siswa? 

1.5 Tujuan Penelitian 

Tujuan yang diharapkan penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis batasan hukuman yang dilakukan oleh 

guru dalam proses belajar mengajar dikaitkan dengan perlindungan terhadap 

guru.  

2. Memberikan masukan tentang perlindungan guru dalam upaya 

mendisiplinkan siswa yang mungkin termasuk dalam kategori kewajaran 

menurut Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

serta peraturan yang lain. 

1.6 Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang 

hukum pada umumnya dan hukum pidana pada khususnya. 

b. Menambah referensi kepustakaan hukum pidana tentang batas kewajaran 

tidakan hukuman seorang guru dalam hal mendisiplinkan siswa. 

c. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan masukan dan pengkajian dalam 

melaksanakan perlindungan guru.  

d. Serta memberikan acuan bagi penelitian sejenis pada tahap selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 
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a. Bagi penegak hukum yaitu dapat menjadi informasi dan bahan rujukan 

dalam menentukan apakah tindakan seorang guru itu termasuk kekerasan 

atau hanya tidakan hukuman untuk mendisiplinkan seorang murid di 

dalam kegiatan belajar mengajar. 

b. Menjadi informasi kepada masyarakat terutama kalangan guru dan orang 

tua murid, dalam menghadapi masalah guru melakukan tindakan hukuman 

dalam kegiatan belajar mengajar.  

3. Secara akademis, menjadi sumbangan bagi almamater penulis.  

1.7 Sistematika Penulisan 

Penyususnan dalam skripsi ini akan menguraikan pembahasan 

permasalahan yang dibagi dalam tiga bagian yang mencakup lima bab. Adapun 

maksud dari pembagian tersebut untuk menjelaskan dan menguraikan masalah 

dengan baik. 

1. Bagian awal merupakan bagian pendahuluan skripsi yang terdiri dari  sampul, 

lembar logo, lembar judul, lembar pengesahan, lembar pernyataan, lembar 

motto dan persembahan, halaman kata pengantar, lembar abstrak, halaman 

daftar isi, daftar tabel, dan daftar lampiran. 

2. Bagian inti skripsi terdiri atas : 

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini adalah bab pertama skripsi yang 

mengantarkan pembaca untuk mengetahui apa yang diteliti, 

mengapa dan untuk apa penelitian dilakukan. Terdapat uraian 

tentang latar belakang masalah penelitian, identifikasi masalah, 

pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 
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penelitian, serta sistematika penulisan skripsi. 

BAB II : Tinjauan Pustaka, membahas landasan dan konsep-konsep serta 

teori-teori yang dijadikan tinjauan pustaka dalam penelitian yakni 

sejarah hukum pidana di Indonesia, teori hukum yang hidup di 

masyarakat Indonesia, teori hukum Islam terhadap hak-hak 

seorang guru.  

BAB III : Metode Penelitian, bagian ini berisi pendekatan peneliti, jenis 

penelitian, fokus penelitian, lokasi penelitian, sumber data 

penelitian, teknik pengumpulan data, validitas data, dan analisis 

data. 

BAB IV : Hasil dan Pembahasan, bagian ini berisi hasil penelitian yaitu 

tentang data-data yang diperoleh dalam penelitian dan analisis 

penulis dalam menjawab masalah yang ada yaitu: 

a. Upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan 

pemberian hukuman dalam mendisiplinkan siswa. 

b. Batasan dan perlindungan hukum bagi guru dalam upaya 

mendisiplinkan siswa  

BAB V : Penutup, bagian ini merupakan bab terakhir yang berisi simpulan 

dan saran dari pembahasan yang di uraikan dalam bab empat.   

3. Bagian akhir skripsi terdiri atas daftar pustaka dan lampiran-lampiran. Isi 

daftar pustaka merupakan keterangan sumber literatur yang digunakan dalam 

penyusunan skripsi sedangkan lampiran berisi data dan keterangan yang 

melengkapi uraian skripsi. 



 
 

13 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Landasan Teori 

  Pendapat/teori yang dijadikan landasan dalam membedah dan menganalisis 

permasalahan di dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum, teori 

tujuan pemidaan dan teori sifat melawan hukum. Kedua permasalahan akan 

dibedah dengan ketiga teori tersebut. 

2.1.1 Perlindungan Hukum 

Hukum dipahami sebagai buatan masyarakat, hasil kontruksi sosial 

masyarakat, dan oleh  karena itu harus dipahami dari sudut pandang si 

pembuatnya yaitu masyarakat.
53

 Perlindungan hukum adalah memberikan 

pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan 

perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat 

menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain 

perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh 

aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran 

maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun. 

Pengertian hukum menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip Yulies Tiena 

Masriani mengemukakan seperti berikut “hukum adalah himpunan petunjuk 
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hidup yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat dan seharusnya ditaati 

oleh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena pelanggaran terhadap 

petunjuk hidup itu dapat menimbulkan tindakan dari pemerintah masyarakat 

itu”. Selanjutnya dikutip Immanuel Kant yang mengartikan hukum sebagai 

“keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang 

satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang lain, menuruti 

peraturan hukum tentang kemerdekaan.
54

  

Konsep perlindungan hukum dimaknai sebagai suatu bentuk pelayanan 

yang wajib dilaksanakan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, 

baik fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi dari ancaman, gangguan, 

teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang dijalankan dengan proses litigasi 

maupun non litigasi. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang 

diberikan terhadap subyek hukum baik secara perorangan maupun badan hukum 

yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun 

tidak tertulis. 

Setiap hubungan hukum tentu menimbulkan hak dan kewajiban, selain 

itu masing-masing anggota masyarakat tentu mempunyai hubungan kepentingan 

yang masing-masing saling berlawanan, oleh karena itu dibutuhkan adanya 
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hukum yang melindungi kepentingan pihak-pihak tersebut yang dinamakan 

perlindungan hukum. Sehingga setiap produk hukum yang ada termasuk 

perjanjian, wajib memberikan rasa nyaman kepada semua pihak yang terkait. 

Idealnya setiap perjanjian harus memberikan keuntungan bagi masing-masing 

pihak. Namun, nyatanya tidak selalu demikian, kadang-kadang ada pihak yang 

dirugikan.
55

  

Perlindungan hukum adalah salah satu bentuk usaha memberikan hak-

hak dan kewajiban dari masing-masing pihak yang berkeptingan tersebut. 

Apabila dikaitkan dengan lembaga pembiayaan konsumen khususnya koperasi 

wujud dari bentuk perlindungan masing-masing pihak adalah perjanjian kredit. 

Substansi dari klausula dalam perjanjian kredit mengenai hak-hak dan 

kewajiban harus ditaati sebaik-baiknya oleh masing-masing pihak tersebut. 

2.1.2 Tujuan Pemidanaan 

Tujuan pemidanaan terdapat aliran-aliran pemidanaan untuk mendukung 

hukum pidana. Aliran-aliran dalam ilmu hukum pidana tidaklah mencari dasar 

hukum atau pembenaran dari pidana, tetapi berusaha memperoleh suatu sistem 

hukum pidana yang praktis dan bermanfaat. Secara garis besar aliran-aliran 
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pemidanaan yaitu:
56

 

1) Aliran Klasik 

Aliran klasik menghendaki hukum pidana yang tersusun sistematis 

dan menitikberatkan kepada kepastian hukum. Hukum pidana yang 

dikehendaki adalah hukum pidana perbuatan. Aliran ini mengobjektifkan 

hukum pidana dari sifat-sifat pribadi si pelaku. Pidana dan pemidanaan 

dalam aliran ini sangat membatasi kebebasan hakim untuk menetapkan 

jenis pidana dan ukuran pemidanaan. Peranan hakim dalam menentukan 

kesalahan seseorang sangat dikurangi. Pidana yang ditentukan oleh 

Undang-Undang tidak mengenal sistem peringanan atau pemberatan yang 

berhubungan dengan faktor usia, keadaan jiwa si pelaku, kejahatan-

kejahatan yang dilakukan sebelumnya maupun keadaan-keadaan khusus 

dari perbuatan/kejahatan yang dilakukan. 

Perkembangan selanjutnya aliran klasik dirasa sangat kaku lalu 

munculah aliran neo-klasik yang kemunculannya dipengaruhi oleh aliran 

modern. Aliran neo-klasik menitikberatkan pada pengimbalan dari 

kesalahan si pembuat. 

2) Aliran Modern 

Aliran ini sering bdisebut juga aliran positif karena dalam mencari 

sebab kejahatannya menggunakan metode ilmu alam dan bermaksud untuk 
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langsung mendekati dan mempengaruhi penjahat secara positif sejauh dia 

masih dapat diperbaiki. Menurut aliran ini, perbuatan seseorang tidak dapat 

dilihat secara abstrak dari sudut yuridis semata-mata terlepas dari orang 

yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam 

kenyataanya perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, 

faktor-faktor biologis maupun faktor lingkungan masyarakatnya. Jadi, 

aliran ini menitikberatkan pada pandangan determinisme. 

Ketika jaksa akan membuat tuntutan dan hakim akan menjatuhkan 

pidana mengenai berat atau ringannya, seringkali bergantung pada 

pendirian mereka mengenai teori-teori pemidanaan yang dianut. Ada 3 

golongan besar teori pemidaan:
57

  

1. Teori Absolute atau Teori Pembalasan  

Dasar pijakan dari teori ini ialah pembalasan. lni adalah dasar 

pembenar dari penjatuhan penderitaan berupa pidana untuk penjahat. 

Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat tersebut telah 

melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum 

(pribadi, masyarakat atau negara) yang telah dilindungi. Penjatuhan pidana 

yang pada dasamya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat 

telah membuat penderitaan bagi orang lain. Menjatuhkan pidana tidak 
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dimaksudkan untuk mencapai sesuatu yang praktis tetapi dimaksudkan 

satusatunya penderitaan bagi penjahat. Tindakan pembalasan di dalam 

penjatuhan pidana mempunyai dua arah yaitu: ditujukan pada penjahatnya 

(sudut subjektif dari pembalasan) ditujukan untuk memenuhi kepuasan dari 

perasaan dendam dikalangan masyarakat (sudut objektif dari pembalasan).  

Apabila seseorang melakukan kejahatan ada kepentingan hukum 

yang terlanggar. Akibat yang timbul, tidak lain berupa suatu penderitaan 

baik fisik maupun psikis, ialah berupa perasaan tidak senang, sakit hati, 

amarah, tidak puas, terganggunya ketentraman batin. Timbulnya perasaan 

seperti ini bukan saja bagi korban langsung, tetapi juga pada masyarakat 

pada ummnya. Untuk memuaskan dan atau menghilangkan penderitaan 

seperti ini (sudut subjektif), kepada pelaku kejahatan harus diberikan 

pembalasan yang setimpal (sudut objktif), yakni berupa pidana yang tidak 

lain suatu penderitaan. Oleh sebab itu dapat dikatakan bahwa teori 

pembalasan ini sebenarnya mengejar kepuasan hati, baik korban dan 

kaluarganya maupun  masayarakat pada umunya.  Ada beberapa macam 

dasar atau alasan pertimbangan tentang adanya keharusan untuk 

diadakannya pembalasan, yaitu sebagai berikut:  

l) Pertimbangan dari sudut Ketuhanan  

2) Pandangan dari sudut etika  

3) Pandangan alam pikiran dialektika  
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4) Pandangan aesthetica dari Herbart 

5) Pandangan dari Heymans  

6) Pandangan dari Kranenburg  

2. Teori Relatif atau Teori Tujuan  

Teori relatif atau teori tujuan berpokok pangkal pada dasar bahwa 

pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam 

masyarakat. Tujuan pidana ialah tata tertib masyarakat, dan untuk 

menegakkan tata tertib itu diperlukan pidana. Pidana adalah alat untuk 

mencegah timbulnya suatu kejahatan, dengan tujuan agar tata tertib 

masyarakat tetap terpelihara. Ditinjau dari sudut pertahanan masyarakat 

pidana merupakan suatu yang terpaksa perlu diadakan. Untuk mencapai 

tujuan ketertiban masyarakat, pidana mempunyai tiga macam sifat, yaitu: 

Bersifat menakut-nakuti, bersifat memperbaiki dan bersifat membinasakan. 

3. Teori Gabungan  

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pembalasan dan 

asas penahanan tata tartib masyarakat, dengan kata lain dua alasan ini 

menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan dapat dibedakan 

menjadi dua golongan besar, yaitu sebagai berikut:  

1)  Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan 

itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk 

dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat  
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2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib 

masyarakat,   tetapi penderitaan atas dijatuhinya pidana tidak boleh 

lebih berat daripada perbuatan yang dilakukan terpidana  

Mengingat pentingnya tujuan pidana sebagai pedoman dalam 

memberikan atau menjatuhkan pidana, maka di dalam Rancangan Buku l 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional yang disusun oleh 

LPHN Tahun 2015 dirumuskan dalam pasal 54 sebagai berikut tujuan 

pemidanaan adalah :
58

  

1) Pemidanaan bertujuan: 

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan 

norma hukum demi pengayoman masyarakat; 

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan 

sehingga menjadi orang yang baik dan berguna; 

3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, 

memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai 

dalam masyarakat; serta 

4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana. 

2) Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan 

martabat manusia. 
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2.1.3 Sifat Melawan Hukum 

Hukum pidana dikenal sebagai ultimum remidium atau sebagai alat 

terakhir apabila usaha-usaha lain tidak bisa dilakukan, ini disebabkan karena 

sifat pidana yang menimbulkan nestapa penderitaan, kendati demikian, tidak 

semua orang berpendapat bahwa pidana itu menimbulkan penderitaan, setidak-

tidaknya dalam pidana itu mengandung pikiran-pikiran melindungi dan 

memperbaiki pelaku kejahatan
59

. 

Untuk menjatuhkan pidana, harus dipenuhi unsur-unsur tindak pidana 

yang terdapat dalam suatu pasal. Salah satu unsur dalam suatu pasal adalah sifat 

melawan hukum (wederrechtelijke) baik yang secara eksplisit  maupun yang 

secara implisit ada dalam suatu pasal. Meskipun adanya sifat melawan hukum 

yang implisit dan eksplisit dalam suatu pasal masih dalam perdebatan, tetapi 

tidak disangsikan lagi bahwa unsur ini merupakan unsur yang harus ada atau 

mutlak dalam suatu tindak pidana agar si pelaku atau terdakwa dalam dilakukan 

penuntatan dan pembuktian di pengadilan. 

Dari kata-kata bertentangan dengan hukum, maka dapat ditafsirkan 

bahwa sifat sifat melawan hukum tidak hanya formale wederrechtelijkheid yang 

diakui, tetapi juga materiele wederrechtelijheid juga terakomodasi. Ini tidak lain 

untuk menampung hukum adat yang sampai saat ini diberbagai daerah masih 

tetap berlaku dan kebiasaan yang tidak tertulis. Dari sini terlihat adanya asas 
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keseimbangan antara patokan formal (kepastian hukum) dan patokan materiil 

(nilai keadilan) di mana dalam kejadian konkret kedua-duanya saling mendesak, 

maka dalam Pasal 19 Konsep KUHP Tahun 2015 memberi pedoman hakim 

mengutamakan keadilan memutuskan suatu perkara yang dihadapi daripada 

nilai kepastian konsep legalitas material dalam KUHP yang berlaku sekarang, 

tidak dikenal. 

Dalam hukum pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan 

yang bersifat melawan hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang 

dan diancam dengan pidana.dan sifat melawan hukum didalamnya memiliki 

tiga makna yakni : 

1. Perbuatan melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya 

suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan 

manusia termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan 

dapat dicela. 

2. Kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik. Dengan 

demikian, sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat 

dipidananya suatu perbuatan. 

3. Sifat melawan hukum formal mengandung arti semua unsur dari rumusan 

delik telah dipenuhi. 

Perkembangan berikut, sifat melawan hukum materil dibagi menjadi sifat 

melawan hukum materil dalam negatif dan fungsi positif. Sifat melawan hukum 
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materil dalam fungsi negatif berarti meski perbuatan memenuhi unsur delik 

tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan itu 

tidak dipidana. Adapun sifat melawan hukum materil dalam fungsi positif 

mengandung arti, meski perbuatan tidak memenuhi unsur delik, tetapi jika 

perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai rasa keadilan atau norma di 

masyarakat, maka perbuatan itu dapat dipidana. Karena memang dalam hukum 

pidana yang menjadi perhatian adalah perbuatan-perbuatan yang melawan 

hukum saja, perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam dengan 

pidana.
60

 Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana istilah sifat melawan 

hukum itu bermacam-macam : 

a. tegas dipakai istilah “melawan hukum”, (wederrechtelijk) dalam (pasal 

167, 168, 335 (1), 522); 

b. dengan istilah lain misalnya : “tanpa mempunyai hak untuk itu” (pasal 303, 

548, 549); “tanpa izin” (zonder verlof) (pasal 496, 510); “dengan 

melampaui kewenangannya” (pasal 430); “tanpa mengindahkan cara-cara 

yang ditentukan oleh peraturan umum” (pasal 429).
61

 

Seperti yang telah dipaparkan diatas, bahwa kata melawan hukum telah 

dicantumkan dalam beberapa pasal yang telah disebutkan. Pada umumnya para 

sarjana hukum menyatakan bahwa melawan hukum merupakan unsur-unsur 
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dari tiap-tiap delik baik dinyatakan secara eksplisit atau tidak, tetapi tidak 

semua pasal dalam KUHP mencantumkan unsur melawan ini secara tertulis, hal 

ini disebabkan oleh beberapa hal, antara lain: 

1. Bilamana dari rumusan undang-undang, perbuatan yang tercantum sudah 

sedemikian wajar sifat melawan hukumnya sehingga tidak perlu 

dinyatakan secara eksplisit. 

2. Perbuatan melawan hukum berarti bahwa perbuatan seseorang melanggar 

atau bertentangan dengan kaidah materil yang berlaku baginya, oleh 

karena itu dengan sendirinya berarti bahwa memidana orang yang tidak 

melakukan perbuatan pidana adalah ionzining, tidak masuk akal, sifat 

melawan hukumnya perbuatan merupakan salah satu syarat pemidanaan.
62

 

2.2 Kajian Pustaka 

2.2.1 Tindak Pidana 

Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku 

di suatu negara.
63

 Hukum pidana dapat didefinisikan sebagai keseluruhan 

peraturan hukum yang menetukan perbuatan yang seharusnya pelaku 

dipidana dan pidana yang seharusnya dikenakan. Definisi ini mencakup 

empat pokok yang terkait satu dengan yang lain, yaitu peraturan, perbuatan, 
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pelaku, dan tindak pidana.
64

 Ali Masyhar mengatakan bahwa hukum pidana 

sebagai cabang dari hukum yang paling keras (karena didukung dengan 

sanksi pidana yang tegas).
65

 Formulasi pidana tidak hanya sekedar 

perumusan sanksi, butuh penelaahan khusus dalam menentukan formulasi 

hukum pidana agar tidak terjadi kesalahan dalam menjatuhkan hukuman. 

Istilah tindak pidana adalah berasal dari istilah yang dikenal dalam 

hukum pidana Belanda yaitu “strafbaar feit”. Walaupun istilah ini terdapat 

dalam WvS Belanda dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang 

apa yang dimaksud dengan strafbaar feit itu.
66 

Strafbaar feit, terdiri dari 3 

kata, yakni straf, baar, dan feit. Kata straf artinya pidana, baar artinya dapat 

atau boleh dan feit adalah perbuatan.
67

 

Berbagai istilah yang digunakan untuk menunjuk pengertian 

strafbaar feit antara lain:
68

 

a. Peristiwa pidana, dipakai dalam Undang- Undang Dasar 

Sementara 1950;  

b. Perbuatan pidana, dipakai misalnya oleh Undang-Undang No.1 

Tahun 1945 tentang Tindakan Sementara dan Cara Pengadilan-

pengadilan Sipil;  

c. Perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum, dipakai oleh 

                                                           
64

Frans Maramis, 2012, Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia, Rajawali Pers, Jakarta. 

Hlm.1 
65

 Ali Masyhar, dkk. 2015, AKTUALITAS HUKUM KONTEMPORER Respon atas Persoalan Hukum 

Nasional dan Internasiona,. GENTA Press, Yogyakarta. Hlm. 326 
66

 Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, PT. Raja Grafindo Persada, 

Jakarta.hlm.67 
67

 Ibid., Hlm. 69 
68

 Fuad Usfa dan Tongat, 2004, Pengantar Hukum Pidana, UMM Press, Malang. Hlm.  31 



26 
 

 

 

Undang-Undang Darurat Nomor 2 Tahun 1951 Tentang 

Perubahan Ordonantie Tijdelijke byzondere bepaligen;  

d. Hal yang diancam dengan hukum dan peraturan-peraturan yang 

dapat dikenakan hukuman, dipakai oleh Undang-Undang 

Darurat Nomor 16 Tahun 1951 Tentang Penyelesaian 

Perselisihan Perburuhan;  

e. Tindak Pidana, dipakai oleh Undang-Undang Darurat Nomor 7 

Tahun 1953 tentang Pemilihan Umum, Undang-Undang 

Darurat No.7 Tahun 1955 tentang Tindak Pidana Ekonomi dan 

Penetapan Presiden Nomor 7 Tahun 1964 tentang Kewajiban 

Kerja Bahkti dalam rangka Pemasyarakatan Bagi Terpidana 

Karena Tindak Pidana Yang Berupa Kejahatan.  

f. Delik,  yang  sebenarnya  berasal  dari  bahasa  latindelictum  

juga digunakan untuk menggambarkan tentang apa yang 

dimaksud dengan strafbaar feit.
69

 

 

Pembentuk undang–undang kita telah menggunakan perkataan 

strafbaarfeit untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai “tindak pidana” 

didalam Kitab Undang–Undang Hukum pidana tanpa memberikan sesuatu 

penjelasan mengenai apa yang sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan 

strafbaarfeit tersebut. Perkataan feit itu sendiri di dalam bahasa Belanda 

berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau een gedeelte van de 

werkelijkheid sedang strafbaar berarti “dapat dihukum” hingga secara 

harafiah perkataan strafbaar feit itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian 

dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak 

tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu 

sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan 
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ataupun tindakan.
70

 

 

Terdapat perbedaan pandangan oleh para ahli dalam pemberian 

pengertian dari strafbaar feit, yaitu pandangan dualistis, adalah pandangan 

yang memisahkan antara perbuatan dan orang yang melakukan dan 

pandangan monistis, yakni pandangan yang tidak memisahkan antara unsur-

unsur mengenai perbuatan dengan unsur-unsur mengenai diri orangnya. 

Beberapa pengertian dari tindak pidana (strafbaar feit), menurut para 

ahli yang dapat digolongkan menganut pandangan dualistis adalah:
71

 

1. Menurut W.P.J Pompe, suatu strafbaar feit (definisi menurut 

hukum positif) itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu 

“tindakan yang menurut sesuatu rumusan Undang-undang 

telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.  

2. Menurut H.B. Vos, strafbaar feit adalah suatu kelakuan 

manusia yang diancam pidana oleh undang-undang.  

3. Menurut R.Tresna, persitiwa pidana itu adalah sesuatu 

perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia, yang 

bertentangan dengan Undang-undang atau peraturan-peraturan 

lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan tindakan 

penghukuman.  

 

Menurut ajaran dualistis pertanggungjawaban pidana itu terpisah 

dengan tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana bukanlah unsur tindak 

pidana. Pertanggungjawaban pidana berkenaan dengan syarat atau tidak 

dipidananya seorang pelaku yang terbukti telah melakukan tindak pidana 
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atau melanggar larangan berbuat dalam hukum pidana. 
72

 

 

 

Adapun pengertian tindak pidana  menurut beberapa ahli  hukum 

yang digolongkan menganut pandangan monistis, yaitu :
 73 

1. Simons dalam P.A.F. Lamintang, merumuskan strafbaar feit 

sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan 

dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang 

yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang 

oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 

yang dapat dihukum  

2. Wirjono Prodjodikoro, menyatakan tindak pidana berarti suatu 

perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.  

3. J.E. Jonkers dalam Bambang Poernomo, telah memberikan 

definisi strafbaar feit menjadi dua pengertian:  

a. Definisi pendek adalah suatu kejadian (feit) yang dapat 

diancam pidana oleh Undang-undang. 

b. Definisi panjang atau yang lebih mendalam, adalah suatu 

kelakuan yang melawan hukum (wederrechttelijk) berhubung 

dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat 

dapat dipertanggung jawabkan.  

4. J.Bauman dalam Sudarto merumuskan, bahwa tindak pidana 

merupakan perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat 

melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan.  

 
 

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui, bahwa penganut aliran 

monistis tidak secara tegas memisahkan antara unsur tindak pidana dengan 

syarat untuk dapat dipidananya pelaku, syarat untuk dapatnya dipidananya 

itu masuk kedalam dan menjadi unsur tindak pidana, sedangkan bagi 

penganut aliran dualistis unsur mengenai diri (orang) yakni adanya 
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pertanggungjawaban pidana bukan merupakan unsur tindak pidana. 

 

 

2.2.2 Kesalahan  

Kesalahan dalam arti yang seluas-luasnya, yang dapat disamakan 

dengan pengertian “pertanggung-jawaban dalam hukum pidana”, di 

dalamnya terkandung makna dapat dicelanya (verwijtbaarheid) si pembuat 

atas perbuatannya. Jadi apabila tindak pidana, maka itu berrati bahwa ia 

dapat dicela atas perbuatannya. Sedang kesalahan dalam arti bentuk 

kesalahan (schuldvorn) yang berupa : 

a.   Kesengajaan (dolus, opzet, vorsatz atau intention) serta 

b. Kealpaan (culpa, onachtzaamheid, nelatigheid, fahrlassigkeit atau 

negligence). Ini pengertian Kesalahan secara yuridis. 

Kesalahan dalam arti sempit, ialah kealpaan (culpa) seperti yang 

sudah disebutkan diatas. Pemakaian istilah “kesalahan” sebaiknya 

dihindarkan dan digunakan saja istilah “kealpaan”. 

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah 

melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat 

melawan hukum. Jadi meskipun perbuatannya memenuhi rumusan delik 

dalam undang-undang dan tidak dibenarkan (an objective breach of a penal 

provision), namun hal tersebut belum memenuhi syarat untuk penjatuhan 
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pidana. Untuk pemidanaan masih perlu syarat, bahwa orang yang melakukan 

perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah (subjective guilt).  

 

Untuk adanya pemidanaan harus ada unsur kesalahan pada 

sipembuat. Dalam ilmu hukum pidana dapat dilihat pertumbuhan dari hukum 

pidana yang menitikberatkan kepada perbuatan orang beserta akibatnya 

(Tatstrafrecht atau Erfolgstrafrech) ke arah hukum pidana berpijak pada 

orang yang melakukan tindak pidana (Taterstrafrecht), tanpa meninggalkan 

sama sekali sifat dari Tatstrafrecht. Dengan demikian hukum pidana yang 

ada dewasa ini dapat disebut sebagai “Taterstrafrecht”, ialah hukum pidana 

yang berpijak pada perbuatan maupun orangnya. Hukum pidana dewasa ini 

dapat pula disebut sebagai Sculdstrafrech, artinya bahwa untuk penjatuhan 

pidana disyaratkan adanya kesalahan pada si pembuat.
74

  

2.2.3 Jenis-Jenis Kekerasan 

Abuse adalah kata yang biasa diterjemahkan menjadi kekerasan, 

penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan salah. Dalam The Social Work 

Dictionary, Barker mendefinisikan abuse sebagai “improper behavior 

intended to cause physcal, psychological, or fiancial harm to an individual 

or group” (Kekerasan adalah perilaku tidak layak yang mengakibatkan 

kerugian atau bahaya fisik, psikologis, atau finansial, baik yang dialami oleh 

                                                           
74

 Sudarto. 2009, Hukum Pidana I, Percetakan Oetama, Semarang. Hlm. 143-144  



31 
 

 

 

individu atau kelompok).
75

 

Kekerasan merupakan tindakan agresi dan pelanggaran (penyiksaan, 

pemukulan, pemerkosaan, dan lain-lain) yang akan menyebabkan atau 

dimaksudkan untuk menyebabkan penderitaan atau menyakiti orang lain. 

Istilah “kekerasan” juga mengandung kecenderungan agresif untuk 

melakukan perilaku yang merusak. Kerusakan harta benda biasanya 

dianggap masalah kecil dibandingkan dengan kekerasan terhadap orang. 

Dalam kamus bahasa Indonesia kekerasan diartikan dengan perihal 

yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cidera 

atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang 

lain, atau ada paksaan.
76

 Menurut penjelasan ini, kekerasan itu merupakan 

wujud perbuatan yang bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit 

atau penderitaan pada orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan 

adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan 

pihak lain yang disakiti. 

Kekerasan pada dasarnya tergolong ke dalam dua bentuk kekerasan 

sembarang, yang mencakup kekerasan dalam skala kecil atau yang tidak 

terencanakan, dan kekerasan yang terkoordinir, yang dilakukan oleh 

kelompok-kelompok baik yang diberi hak maupun tidak seperti yang terjadi 
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dalam perang dan terorisme.
77

 Kondisi perilaku kekerasan dewasa ini sangat 

mengganggu ketentraman hidup kita. Jika hal ini dibiarkan, dengan tidak ada 

upaya sistematik untuk mencegahnya, tidak mustahil hal ini menjadi faktor 

kerugian bagi kita sebagai bangsa yang besar . 

Secara yuridis, apa yang dimaksud dengan kejahatan dengan 

kekerasan tidak secara otentik dijelaskan dalam Kitab Undang- Undang 

Hukum Pidana, hanya saja dalam Bab IX Pasal 89 Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana dinyatakan bahwa membuat orang pingsan atau membuat 

orang tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan. Dengan 

demikian kejahatan kekerasan merupakan kejahatan yang dilakukan dan 

disertai dengan menggunakan kekuatan fisik yang mengakibatkan korban 

pingsan atau tidak berdaya.
78

 

Pasal 89 ini hanya mengatur mengenai perbuatan yang disamakan 

dengan kekerasan. Melakukan kekerasan artinya menggunakan tenaga atau 

kekuatan jasmani yang tidak kecil dan secara tidak sah, misalnya memukul 

dengan tangan atau segala macam senjata, menyepak, menendang dan lain-

lain. Pingsan artinya tidak ingat atau tidak sadar akan dirinya, umpamanya 

memberi minuman racun kecubung atau obat, sehingga orang tidak ingat 

lagi. Orang yang pingsan itu tidak dapat mengetahui apa yang terjadi pada 

dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai tenaga sama sekali sehingga 
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tidak dapat mengadakan perlawanan sedikitpun. Orang yang tidak berdaya 

masih sadar apa yang terjadi pada dirinya.
 

Kita dapat menjumpai beberapa bentuk–bentuk tindak kekerasan 

yang dilakukan oleh anggota masyarakat yang satu terhadap anggota 

masyarakat lainnya. Oleh karena itu, ada empat jenis kekerasan yang dapat 

diidentifikasi:
79

 

1. Kekerasan terbuka, kekerasan yang dapat dilihat, seperti 

perkelahian; 

2. Kekerasan tertutup, kekerasan tersembunyi atau tidak 

dilakukan   langsung, sperti perilaku mengancam;  

3. Kekerasan agresif, kekerasan yang dilakukan tidak untuk 

perlindungan, tetapi untuk mendapatkan sesuatu, seperti 

penjabalan;  

4. Kekerasan defensif, kekerasan yang dilakukan sebagai 

perindungan diri.  

 

Baik  kekerasan  agresif  maupun  defensif  biasa  bersifat  terbuka  

atau tertutup.  

2.2.4 Peran dan Fungsi Guru  

Guru merupakan bagian dari tenaga kependidikan sebagaimana yang 

diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dimana dalam Pasal (1) angka 6 menyebutkan: 

“…Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, 

dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktor, fasilitator, 

dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi 
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dalam menyelenggarakan pendidikan.” 

Sedangkan pengertian guru menurut Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dalam Pasal (1) menyebutkan : 

“…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.”  Oleh karena itu, guru yang 

professional adalah guru yang mempunyai kompetensi. Hal ini juga 

disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 10 ayat (1) 

yaitu bahwa guru dituntut untuk memiliki kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang 

diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Definisi yang kita kenal sehari–hari adalah bahwa guru merupakan 

orang yang harus digugu dan ditiru, dalam arti orang yang memiliki 

kharisma atau wibawa.
80

 Harus digugu artinya segala sesuatu yang 

disampaikan olehnya senantiasa dipercaya dan diyakini sebagai kebenaran 

oleh semua murid. Sedangkan ditiru artinya seorang guru harus menjadi suri 

teladan (panutan) bagi semua muridnya. Untuk itulah guru harus dapat 

menjadi contoh bagi peserta didik, karena pada dasarnya guru adalah 

representasi dari sekelompok orang pada suatu komunitas atau masyarakat 

                                                           
80

 H.Hamzah B.Uno, 2009, Profesi Kependidikan Problema, Solusi, dan Reformasi Pendidikan di 

Indonesia, Bumi Aksara, Jakarta. Hlm. 15 



35 
 

 

 

yang diharapkan dapat menjadi teladan, yang dapat digugu dan ditiru.
81

 

Secara tradisional atau oleh masyarakat awam guru adalah seorang 

yang berdiri didepan kelas untuk menyampaikan ilmu pengetahuan. Guru 

sebagai pendidik dan pengajar anak, guru diibaratkan seperti ibu kedua yang 

mengajarkan berbagai macam hal yang baru dan sebagai fasilitator anak 

supaya dapat belajar dan mengembangkan potensi dasar dan kemampuannya 

secara optimal, hanya saja ruang lingkupnya guru berbeda,  guru mendidik 

dan mengajar di sekolah negeri ataupun swasta. 

Secara umum guru memiliki fungsi untuk menunjang 

terselenggaranya sistem pendidikan nasional dan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan nasional, serta memiliki peran sebagai agen pembelajaran dan 

mewujudkan tujuan pedidikan nasional yaitu berkembangnya potensi peserta 

didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, serta 

menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 

Tugas guru sebagai suatu profesi meliputi mendidik dalam arti 

meneruskan dan mengembangkan nilai hidup. Mengajar berarti meneruskan 

dan mengembangkan iptek, sedangkan melatih berarti mengembangkan 

keterampilan peserta didik. Tugas guru dalam bidang kemanusiaan meliputi 

bahwa guru disekolah harus dapat menjadi orang tua kedua, dapat 
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memahami peserta didik dengan tugas perkembangannya mulai dari sebagai 

makhluk bermain (homoludens), sebagai makhluk remaja/berkarya 

(Homopither), dan sebagai makhluk berpikir/dewasa (Homosapiens).
82

 

Terdapat beberapa peran guru dalam proses pembelajaran tatap muka, 

yaitu sebagai berikut :  

a. Pemimpin belajar, dalam arti guru sebagai perencana, 

pengorganisasi, pelaksana, dan pengontrol kegiatan belajar 

peserta didik.  

b. Fasilitator belajar, dalam arti guru sebagai pemberi 

kemudahan kepada peserta didik dalam melakukan kegiatan 

belajarnya melalui upaya dalam berbagai bentuk.  

c. Moderator belajar, dalam arti guru sebagai pengatur arus 

kegiatan belajar peserta didik. Guru sebagai moderator tidak 

hanya mengatur arus kegiatan belajar, tetapi juga bersama 

peserta didik harus menari kesimpulan atau jawaban masalah 

sebagai hasil belajar peserta didik, atas dasar semua pendapat 

yang telah dibahas dan diajukan peserta didik.  

d. Motivator belajar, dalam arti guru sebagai pendorong peserta 

didik agar mau melakukan kegiatan belajar kegiatan belajar. 

Sebagai motivator guru harus dapat menciptakan kondisi 

kelas yang merangsang peserta untuk mau melakukan 

kegiatan belajar, baik individual maupun kelompok. 

e. Evaluator belajar, dalam arti guru sebagai penilai yang 

objektif dan komprehensif. Sebagai evaluator, guru 

berkewajiban mengawasi, memantau proses pembelajaran 

peserta didik dan hasil belajar yang dicapainya. Guru juga 

berkewajiban untuk melakukan upaya perbaikan proses 

belajar peserta didik, menunjuk kelemahan dan cara 

memperbaikinya, baik secara individual, kelompok, maupun 

secara klasikal.
83

 
 

Guru sejatinya adalah seorang pribadi yang harus serba bisa dan serba 

tahu. Serta mampu mentransferkan kebiasaan dan pengetahuan pada 
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muridnya dengan cara yang sesuai dengan perkembangan dan potensi anak 

didik. Begitu banyak peran yang harus diemban oleh seorang guru. Peran 

yang begitu berat dipikul di pundak guru hendaknya tidak menjadikan calon 

guru mundur dari tugas mulia tersebut. Peran-peran tersebut harus menjadi 

tantangan dan motivasi bagi calon guru.  

2.2.5 Jenis Perlindungan Guru 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen 

telah meletakkan pondasi dasar yang sedemikian kokoh untuk menjamin 

profesi guru. Hal ini karena dibentuk berlandaskan tujuan pokok guna 

memperbaiki sistem pendidikan nasional Indonesia. Beberapa tujuannya 

adalah: 

1. mengangkat martabat guru dan dosen; 

2. menjamin hak dan kewajiban guru dan dosen; 

3. meningkatkan kompetensi guru dan dosen; 

4. memajukan profesi serta karier guru dan dosen; 

5. meningkatkan mutu pembelajaran; 

6. meningkatkan mutu pendidikan nasional; 

7. mengurangi kesenjangan ketersediaan guru dan dosen antardaerah dari 

segi jumnlah, mutu, kualifikasi akademik, dan kompetensi; 

8. mengurangi kesenjangan mutu pendidikan antardaerah; dan 

9. meningkatkan pelayanan pendidikan yang bermutu 

Secara khusus Undang-Undang Guru dan Dosen menjamin 
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perlindungan bagi para guru sebagaimana terumus dalam Pasal :
84

 

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi 

profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan 

perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas; 

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

perlindungan hukum, perlindungan profesi serta 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 

(3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, 

ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan 

tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, 

masyarakat, birokrasi atau pihak lain; 

(4) Perlindungan profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup perlindungan terhadap pemutusan hubungan kerja 

yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, 

pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam 

menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 

pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru 

dalam melaksanakan tugas. 

(5) Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) mencakup perlindungan terhadap 

risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, bencana 

alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. 

 

Norma sebagaimana terumus dalam Pasal 39 Undang-Undang Guru 

dan Dosen tersebut, dapat dikelompokkan adanya 3 jenis perlindungan guru 

yaitu : 

1. Perlindungan Hukum yang mencakup perlindungan terhadap tindak 

kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau perlakuan 

tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, 

birokrasi atau pihak lain; 
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2. Perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pemutusan 

hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-

undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam 

menyampaikan pandangan, pelecehan terhadap profesi, dan 

pembatasan/pelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam 

melaksanakan tugas. 

3. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup 

perlindungan terhadap risiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan 

kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau risiko lain. 
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2.3 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Undang-Undang Nomor 20 

Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional 

(Pendidikan untuk Melindungi 

hak Guru dan Murid ) 

Undang-Undang Nomor 14 

Tahun 2005 tentang Guru 

dan Dosen 

(Melindungi Tindakan Guru) 

Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2002 tentang 

Perlindungan Anak 

Tarik - menarik 

 

Batasan-batasan Tindakan Guru 

(Peraturan Pemerintah No. 19 

Tahun 2017 tentang Guru (Pasal 

39)) 

Bentuk Perlindungan Hukum 

( UU No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen (Pasal 7 ayat 1)) 

Formula tepat bagi guru 

dalam melakukan 

pendisiplinan  
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Perlindungan hukum merupakan hak yang dimiliki guru yang mencakup 

perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, 

intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta 

didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain yang tegas tertuang dalam pasal 39 

UUGD. Disisi lain guru mempunyai batasan dalam melakukan pendisiplinan  Jadi 

dapat diambil garis bawahnya, bahwa : 

1. Upaya perlindungan hukum bagi guru terkait kasus tindakan pemberian 

hukuman (punishment) kepada siswanya, yaitu: 

a. Perlindungan hukum terhadap guru secara umum  

Di dalam Bab XIII tentang Pendidikan Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 31 ayat 

(2) UUD 1945. Pasal 31 ayat (1) UUD 1945, ditentukan bahwa Tiap-tiap 

warga negara berhak mendapatkan pengajaran, dan Pasal 31 ayat (2) juga 

disebutkan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu 

sistem pengajaran nasional, yang diatur dengan undang-undang. 

b. Perlindungan hukum terhadap guru secara khusus 

Secara khusus UUGD menjamin perlindungan bagi para guru 

sebagaimana tertuang dalam Pasal 39 : 
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1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat, organisasi 

profesi dan/atau satuan pendidikan wajib memberikan 

perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas; 

2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 

perlindungan hukum, perlindungan profesi serta 

perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja; 

3) Perlindungan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

mencakup perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, 

ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi atau 

perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orangtua 

peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain; 

 

2. Batasan tindakan yang dapat dilakukan oleh guru dalam upaya mendisiplinkan 

siswa, yaitu:  

Batasan tindakan disiplin yang dapat diberikan oleh guru diatur dalam 

Pasal 39 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang 

Guru yaitu:
95

 

1) Guru memiliki kebebasan memberikan sanksi kepada peserta 

didiknya yang melanggar norma agama, norma kesusilaan, 

norma kesopanan, peraturan tertulis maupun tidak tertulis yang 

ditetapkan Guru, peraturan tingkat satuan pendidikan, dan 

peraturan perundang undangan dalam proses pembelajaran 

yang berada di bawah kewenangannya.  

2) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa 

teguran dan/atau peringatan, baik lisan maupun tulisan, serta 

hukuman yang bersifat mendidik sesuai dengan kaedah 

pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang 

undangan. 

3) Pelanggaran terhadap peraturan satuan pendidikan yang 

dilakukan oleh peserta didik yang pemberian sanksinya berada 
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di luar kewenangan guru, dilaporkan guru kepada pemimpin 

satuan pendidikan. 

4) Pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan yang 

dilakukan oleh peserta didik, dilaporkan guru kepada 

pemimpin satuan pendidikan untuk ditindaklanjuti sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang undangan. 

Secara garis lurus dapat dipahami bahwa batasan guru dalam 

mendisiplinkan siswa yaitu: 

a. Tidak menyakiti secara fisik maupun psikis, dalam hal ini niat dari guru 

melakukan pendisiplinan harus disertai dengan tujuan mendidik sesuai 

dengan kaedah pendidikan, kode etik guru, dan peraturan perundang 

undangan serta bukan semata-mata menyiksa. 

b. Tidak bertujuan untuk mempermalukan anak korban dihadapan siswa lain. 

c. Tidak merendahkan martabat kemanusiaan, jika seorang murid/siswa 

dirasa melanggar ketentuan tata tertib sekolah maupun membangkang atas 

tugas yang diberikan oleh guru, maka guru tidak seharusnya melakukan 

tindakan secara membabibuta mencari kesalahan siswa.  

5.2 Saran  

Jelas kiranya bahwa tindakan pendisiplinan guru terhadap 

murid/siswanya merupakan tindakan yang sesuai hukum, bahkan dilindungi oleh 

hukum. Apalagi payung rasa aman tersebut sebenarnya juga telah dituangkan 

dalam MoU antara PGRI dan Kepolisian Republik Indonesia nomor 

B/53/XII/2012 dan 1003/UM/PB/XX/2012 yang merumuskan perlindungan 

hukum dan keamanan bagi profesi guru serta perlindungan atas hak kekayaan 
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intelektual guru. Namun demikian, bukan berarti guru boleh sewenang-wenang 

tanpa batas dalam melakukan pendisiplinan kepada murid/siswa. Masing-masing 

pihak (guru/sekolah di satu pihak dan murid/siswa/keluarga di pihak lain) harus 

senantiasa menjaga batas-batas kewajarannya.  
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