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P U T U S A N 
Nomor : 295/PID/2010/PT-MDN. 

DEl'tfI KEADlLAN BERDASARKAN KETUBANAN YA.NC MAHA F..SA 

····-· PENGADJLAN TINGGI MEDAN y1111g mengadili perkara - pcrkara pidana 

dalam peradilan tingkat banding, telah mcnjatuhkan putusan sebagai berikut dalam 

pakara Terdakwa : 

Nama 

Tc:mpat lahir 
Umurffgl Lahir 

Jenis kelamin 

Kcbnngsaan 
Tempal tinggal 

Agama 

Pekerjann 

Pcndidilcan 

: KA TIJO EDI SURIANTO •b KA TIJO ES 

: Sei Bala.i 
: 59 tahun I 06 Juni 1949 

: Laki-laki 
: Indonesia 

: Perkcbunan Sei Onlai Kampung Sukore Kceamatan Sci 

Balai Kabupaten Asahan 
: Islam 
: PNS 

: SPO 

----Ttrdakwa tidak ditahan; --·-------------···········----·------------

--Tcrd3]rn,'3 d!da1f1pingi Penasihat llukum MAIIMUDDIN SITCYKoS, Sil 

berkantor di Jnlan Cendrawasib no.50 Kelurahon I..estari J<iSMUl Kabupaten Asahon, 
berdasarkan Surat KullSa Khusus tert1111gga1 09 DescmbeJ 2008, didaftar di 

KcpanitCl'WI Pcngadilan Negeri Kisaran tangga1 IO Oesembct 2008 Nomor 

76/SK/Xll/2008 ; - - --------

-- PENGADILAN TINGGI tersrbut; --------------

-- Telah membua : ---------------------------------

I. Surat d1�·un Jaksa Pcnuntut Umum, yang mengajukan Tcrdakwa kcdepan 

persidangan, dJ1lg1111 dakwaan sebagai berikut : 
DAKWAAN 
BahY.'3 ia terdakwa KA TDO EDI SURIANTO AJs. KA TUO ES pada hari Sabru 
tanggal 31 Mei 2008 sckira pukul 08.00 Y.-ib 8U\U setidalMidaknya pada waktu-waktu 

lain yang masih dalam bul1111 Mei 2008 bcrtempat di ruang kelos V SD Negeri 

No.016503 Tanah Rakyat Kee. Meranti Kab A$ahan atau sctidak-tidaknya pada 
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tcmpat-tempat lain yang masih termasulc didalam daerah hukum Pcngadilan Negeri 
Kisaran telah mclakukan perbualan kekcjaman, kckerawi atau ancaman kekerasan. 

atau pcnganiayaan tcriwlap anak yaitu !RF AN AF ANDI dcng.an cara-<:ara antara 
lain sebagai beri.kut : 

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Mei 2008 SD Negeri 016503 Tanah Rakyat akan 
melaksannknn ujian, dan terdakwa Selaku Kepnla Sekolah SD Ncgcri 016503 

memeriksa kolas V tempat dilaksanakan ujian. Terdakwa mclihat dalam kelas 

berscrakan gelaslbotol bekas minum mineral aqua. Mel iaht hat tersebut terdakwa 

mcnjadi marah, apalagi pengawas ujinn sudah datnng. Schingga terdakwa 
mcno.nyakan kcpada murid-murid kelas V tcrscbut siapa yang mcnyeraldcan gclas 

clan air aqua tersebul Atas per1anyaan terdakwa tenebut p:1111 murid tidak ada yang 
mcnjawab. Lalu terdakwa mcnjadi rmosi kemudian mcnampar pi pi para murid 

tcrscbut ccrmasulc saksi korban !RF AN AF ANDI, sehingga akibat dari 
pemul.'llian/penamparan yang dilalrukan terdak·wa tcrhadap saksi korban IRF AN 
AF ANDI, saksi korban mcngalami sakit pada telinga sebelah kannn dan saksi korban 

mclap0tkan bat pcnamparan yang dilakukan oleh Kepala Sekolah tersebut kepada 

orang tua saksi korban yang selanjutnya oleb orang tua korban melaporlcan kepada 

pihak yang berwajib. Bahwa akibat dari penamparnn yang dilakulcan oleb terdakwa 

tcrhadap saksi korban mengakiootkan pada bclaknng daun 1clinga kanan saksi 
korban !Rf AN mcngalami memar seluas I cm sesuai dengan Visum et repertum 

noll)!.)r 35319256 tanggal 5 Agustus 2008 )'allg dibuat clan ditanda tangnai oleb 

Doktcr !*la rumah Sakit Umum dacrah Abdul Manan Simanupang Kisaran yaitu 
Dokter EM! J. BARUS. 

&l>agafmana diatur dan dfaneam pidana dalam Pasal 80 ayat (I) Undang-undang 
Nomor 13 tahwt 1001; · ------ ---------------

2. Surat Tuntutan Jnlcsn Penuntut Umum, yang mcnuntut agar tcrdakwa dijatuhi 

hulcumon sebagal berikut : 

I. Mcnyatakan Terdakwa KATIJO EDI SURANTO als KA TlJO ES telah terbukti 

secara sah mcyakinkan betsalah melakukan tincbk pid:ina "Pcnganiayaan . 
tcrhad3p An:lk" mclanggar Pasal 80 ayat (1) UURI Nomor 23 Tahun 2002 
tcntnng Pcrlindwigan Anak; ----------------

2. Mcnjatuhkan pidsna telh:ldap Terdakwa KATIJO EDI SURM\TO als 
KA TIJO ES dcngan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan dilauangi 

sclurubnya dcogan lamanya masa tahanan yang tclah dijalani oleh Terdal."W':l 
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dengan perintab Terdakwa tetap ditaban dan deoda Rp.S.000.000,00 ( lima juta 

Rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan ; 
3. Menghukum terdakwn mcmbayar biaya perkara sebcsar Rp. S.000,- (lima ribu 

Rupiah); ---

3. Putusan Pengadilan Ncgeri Kisaran tanggal 11 Agustus 2009 No. 862 f Pid.B f 

2009 / PN.Kis. yang amamya berbunyi scbagai berilru!: -······--···------···· 

I. Menyatakan Terdakwa KATIJO EDI SURANTO ab KATIJO ES telah 

terbukti sccara sah clan meyakinkan bersalah mclakukan tindak pidana 

"PenganJayaan tcrhadap Anak"; ··-·· '---·-··-----------

2. MenjatulWm pidana tcrh:tdap Tctdakwn dengan pidam penjara sclama 3 (tiga) 

bulan dan denda scbesar Rp. L000.000,00 (satu juta rupiah) subsidair I (satu) 

bulan kwungan ;-------------·------··-·- -

3. Memerintahkan bahwa pidana itu tidnlc pcrlu dijalankan k.�uali temyata 

dik.emudian hari ada perintah lain dalam Putasan Hakim oleh ka:cna Terdakwa 

sebelwn lalu tempo pcrcobaan selama 6 (enam) bulan telah mclakukan 
perbuatan yang dapat dihulrum ; --··-·---·-·-·---·-·-··---· 

4. Membcbsnkan kepada Terdakwa untulc membayar biaya perlwa sebesat 

Rp.5.000 (lima ribu Rupiah); ---------------

4. Alma Permlntaan Banding dari Jaksa Penunt:ul Umum Nomor ; 38 I Akta.Pid I . . - -
2009 I PN-Kis, yang dibuat dan ditaoda t.angani oleb MARA ENDA, SH, Panitcra 

pada Peogadilan Negeri Kisaran, yang mcncrvigkan bahwa pada tangg:tl 11 Agustus 

2009 , Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan pennintaan banding tediadap 

putusao tersebut diatas, pennintaan banding mana telah diberitahukan kepada 

Terd.akwa mclalui Kuasa Hulcumnya pada tanggal 01 September 2009; ----

5. Akla Permintun Banding dari Terdakwa I Peoasihnt llukumnya Nomor 39 / 

Akta.Pid f 2009 I PN.Kis yang dibuat oleh MAR.A ENDA, SH. Panitcra 

Pengadilan Negerl Ki.saran, yang mcneningkan bahwa pada tangga1 14 Agustus 

2009, Terd� melalui Penasihat Hulcumnya telah mcngajulcan pennintaan 

banding terhrulap putusan 1crscbut diatas, pennintaan banding tcrsebut telab 
dibcritahukan lepada Penuntut Umwn pada l3Dggal OJ September 2009 ; ---

6. Mcmori Banding yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penesibat Hukum Terdakwa 

bertangg:tl 2 Nopembcr 2009, diterima dikepanitera:in Pengadilan Negeri Ki.saran 
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pada tangyJ 31 Maret 20!0, Memori Banding mana telah dibcritahulcan dan 
salinannya telah diserahkan kepada Jaksa Pcnuntut Umum pada taogga1 06 April 

2010; ----------------------� 

7. s�rat Pcmbcritabuao uotuk Mcmpclajari bcrkas Perkin, bcrtanggal 06 April 

2010 Nomor W2.Ul I I 287 I HN.04.LO I IV I 2010, yang mcneranglaln bahwa 

kepado Jllksa Pcnuntut Umum dan Tcrdakwa/Penasiluu Hukumnya telah 

diberitahukan o.lcon haknya untuk mempelajari berkas perkara dikepanitetaan 

Pengadilan Ncgcri Kisaran, dalam tenggang waktu scjo.lc tanggal 07 April 2010, 

sclama 7 (IUjuh) bari kcrja ;:-----------------

-- Mcoimbaog, b:lhwa pcnnintaan banding dari Tcrdalcwa clan dari Penuntut Umum 

tclah diajukan daJam tcnggang waktu da.n mcnurut cara scrui syarat - Syazat SC'b:lgaimana 
ditcntukan mcnurut Undang • unda.ng. makA dcngan dcmildan pcnnlotaan banding 
tcrscbut dapat ditcrima ;:------------·-------

-- Menimbang, bahwn didnJam memori banding uioggal 02 Nopembcr 2009 yang 

diajukan dan ditanda tangnni oleh Pcnasihat Hukun1 Tcrdakwa, pada pokoknya sangat 

berkeberatan aUIS Putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat Pcrtama dengan 

alasan sebaglli berilcut : • 

- Bahwa Majclis llalcim tingL:at Pertama dalrun memutus perlcara aquo sa1ah dalaJn 
mcncrapkan hukwn dcngan metnpCTgUOakan Doktrin, Y urisprudensi dan uraiu " 

KUHP tentang Pengnniayun, karena didalam pasaJ 91 WRl Nomor 23 Tahun 2002 

tcntang Pcrl1ndungan Analc dinyatakan bahwa sctiap per Undang-undangan yang 

bcrlcaitan dcngan pcrlindungan Anak yang bcrtcntangan dengan Undang-undang ini 
dinyatakan tidak berlaku. Dan oleh karcoa itu pcngetrapan tcntang makna 
Penganiayaan seharusnya mengacu kepada apa yang discbutkan didalam penjelasan 

pasal 13 ayat (I) huruf d yaitu Perlakuan yang Kejwn, Kekerasan dan Penganiayaan 

mjsalnyo tindakan otau perbwttan secara zalim, keji, bengis alllu tidak menaruh bclas 

bsihan kepuda anak; -------
Bahwa pcrbuatan Terdalcwa menampar murid-murid (mcnampar pipi sebelah kiri 
saksi korban S'ebonyak salU kali) masih dalam lcead.wl wajar lidak dalam lceadaan 
kalap auiu emosi yang sangat ber:lcbihan. wajar sebagnimana scorang guru 

menampor murid seperti scorang Bapak/Ibu memukul llll8lc kandungnya ; ---

- Bahwa Visum Et Rcpertwn dibuat dan ditanda tangani tanggal OS Agustus 2008, 

sedangkan lcejadian Terdakwa menampar salcsi korban adalah tanggal 31 Mei 2008, 
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dengan demilcian ada cenggang waktu 3 (liga) bulan antara kcjadian dengan V1SU1J1 

Et Repertum tersebut. Dcngan kesimpulan yang bcrbeda dengan apa yang Terdakwa 

lalrukan tcrhadap saksi lrorban yaitu Tcrdakwa menampar pipi sebelah ldri saksi 

korb4n namun dalam Viswn discbutkan memar pada bahagian belakrulg telinga 

sebelahkanan;----------�·---�-----· 

- Bahwa wataupun pcrbuatan Tcrdakwa terbukti telah melakukan kekcrnsan ynng 

mcnimbulkan rasa sakit, o:unun pasa1 80 ayat (l) Undang-undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang Perlindungan Anak tidak dapat ditcrapkan kepada perbuatan Terdakwa 

karena Terdakwa mco:unpar s:ik.si korban tidak sccara zalim, kcji, beogis atau tanpa 

belas kasib.:ul ; ---· ------------· 

Bahwa berdasarkan alasan-ala.sao tcrsebut Terdilkwa mohon agar Pengadilan Trnagi 
Medan memutuskan untuk mencrima pcrmohonan banding Terdakwa, mcmbatalkan 

Putusan Pengadilan Ncgeri Kisaran Nomor 862 /Pid.B /2009 /PN.Mdn 14nggal l I 
Agustus 2009, memcriksa dan mengadili sendiri perkara terse but dengan 

menyatak.an Tcrdakwa tidak terbukti seeara sah dun mcyakiokan bersalalt melakuk.an 
tindak pidru!a scbagaimana yang didakwakan Pcnuntut Umum dan membebaskan 

Terdakwa olch karell3 itu dari Dakwaan Penuntut Umum tersebut; ------

- Mtnhubang, buhwa setclah Majclis liak.im tingkat banding membaca scrta 
mempclajari dcngan scksama bcrlcas pcrbra a quo yang terdiri dari salinnn resmi 

putusan Pengudilan Negeri Kisaran tanggal 11 Maret -20 I 0 Nomor 862 /Pid.B 

/2009/PN.Kis. berita acam. pei:neriksaan pcrsidnngan clan sunu-surat lain yang 

berhubungan dcngan pcrkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mcmberikan 

pertimbangan scbagai berilrut; ----------------

- MeniJDb1ng, bahwa dari kclCf'&Dgan saksi-&alcsi, surat bulcti dan keterangan 

tcrdakwa dipcrolch fakta hukum yaitu ;.------------------------

Babwa pada hari Sabtu 14nggal 31 Mei 2008 sclcitar jam 08.00 Wib Tcrdakwa telab 

mclulcukan pcnamparan terhadap 38 murid kelas V SD Ncgcri 016503 Tanah Rakyat 

Kccamatan mcrmli !Ubupaten Asahan didalam ruangan kelas, alcibat pcnamparan 

terse but saksi korban rRF AN AF ANDI mengalam.i sakit clan bengkak pada bagian 

kcpala akib3t ditampar oleh Tcrclakwa mcngcoai bagian bclakang telinga sebanyak I 

(satu) kali dengan mcmpergunnkan tangnn kanan; ---- ---------
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Sahwa Tcrdakwa melal'Ukan penamparan terhadap 38 mwid lcclas V tersebut 

dikarcnakan saat melakukan pemeriksaan kedalam kelas V tenlakwa melihat air 
aqua gelas yang tumpah dilantai dan lcareoa tidalc Ilda murid yang mengaku, 

Terdakwu marah dan mcn:unpar murid satu pcrsatu ; ---·-------

Bahwa TcrdakW11 sudah memmta rnaaf atas perbuatan penamparan yang 

dilakukannya menanggung pcrobatan kepada seluruh murid kclo.s Vdan sudah terjadi 

pcrdaruaian olch orang tua murid dan para guru ; --·-----·-·--·---···----

-- Mcnimbang, bahwa Tcrdakwa telah di dakwa olch Penuntul Uruum dengan 

dakwaan tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pid.ana dalam pasal 80 ayat (I) 

UURl Nomor 23 tahun 2002 tcntang Pertindungan Anak ; 

- M•nlmbang, bahwa untuk mcnya!alcan scscoraag telah melalulcan tiodak pidaoa, 

maka pcrbwuan orang ICISCbut haruslah mcmeouhi semua unsur tindalc pidana yang 

didal-wakan lccplldanya ; 

-·- Menlmbang, bahwn selanjutnya Majelis Hakim tingkat banding 8lcan 
mcmpertimbaogkan dakwaan Pcnuntut Um urn terscbut ya I tu vidc pasal 80 ayat (1) 

UURI Nomor 23 Tahun 2002 yang memiliki unsur-wtSu.r scbagai berikut: ----

1. Setiap orang; 
2. l\ldakukan kekejaman, kektrasan atau ancaman kekerasan atau 

penganll) aao ltrbadap anak ; 

Menlmbang, bahwa Majcl is Hakim banding dapat mcncrima uraian Majelis 

Hakim Pcngadilan tingkat pertama mcngcnai pembuktiao unsur-unsur tindak pidana 
dalam dakwaan tcrscbut karcna tclah di pertimbangkan dcogan ttpat dan bcnar sehingga 

di ambil alih clan dijadil:an pcnimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam perkai:a 

a quo ; - ·----- ·---------------

-- Mcoimbang, bahwa oleh katcna tidak ada bal-bal yang dapat melepaskan 

terdakwa dari pcrtansaung-jawaban pidana, baik sebagai alasan pembcnar dan ataupun 
alasan pemaaf maka tcrdakwa barus dinyatakan bcrsalah atas lindak pidana terscbut dan 
barus dijatuhi pidana ;;------------------·---

-- Mcolmbang, babwa mengcnai lamanya pidana yang dijatuhlwt, Majelis Hakim 

banding dengan mcmpcrhatikan alasan-alasan Majelis Hakim Pengadilan tingkat 

pcrtama di dalam pcrtimbangannya dan adanya pcrdamaiao oleb orang tua murid dan 
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pani guru, alasan-alasan Penasihat Hukum Tcrdakwa didalam memori bandingnya, 

Majelis Hakim banding atas bal ini cukup alasan untuk memberik.an hukuman setimpal 
bagi Terdakwa; 

-- Menlmbang:, bahwa dengan demik;ian berdasarkan keseluruhan pcrtimbaogan 

sebagaimana di uraikan diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Klsaran tanggal 11 
Agustus 2009 Nomor 862/Pid.Bf2008/PN.Kis, dapat dikua1kan dengan perbaikan 

mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan seb:rgaimana tersebut pada amar Putusan dibawah 

-- Mcni.mbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya harus 

pula dibcbankan urituk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan 

yang besamya akan diuraikan dalam amar putusan dibawah ini ; -----------

--- Mengingat, ketentuan pasal 80 ayat (I) UURI Nomor 23 Tahun 2002 lentang 

Perlindungan Anak jo . Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara 
Pidana serta peraturan Jain yang bersangkutan ; 

MENGADI LI: 

• Menerima pennintMn banding dari Tenlakwa dan Jaksa Peountut Umwn tersebut ; --

• Mengualkan putusan Pengadilan Negeri Kisarnn tanggal 11 Agusrus 2009 Nomor 

862/Pid.D/2008/PN.Kis yang dimiotakan banding teisebut dengan memperbaiki amar 
putusan sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatubkan sebingga selengkapnya 

berbunyi sebagai berikut ; -------------------

I. Menyatakan bahwa Terdakwa KA TIJO EDI SUR1.ANl'O ab KATIJO ES telah terbukti 

secara sah dan mcyakinkan bersalah melakukan tiodak pidana "Peoganiayaan terbadap 

ADak";-----------------------
2. Menjatubkan pidana olch k8rcna icu kcpada T erdakwa !etsebut diatas dengan pidana 

pcnjarasclama6 (eoam) bulan ; ----------------
3. Menyatakan pidana teisebut tidak pedu dijalankan kecuali kalau dikemudian hari ada 

perintah lain dalam Putusan Hakim, bahwa Tcrpidaoa sebelum mao;a percobaan selarna 1 
(satu) tabun berakhir telah betsalah melakukan suatu tindak pidana; ------

4. Menjatuhkan pidana Denda sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta Rupiah) dengan ketentuan 
apabila deoda tmebut tidak dibayar diganti dengan pidana kuruogan sclama 1 (satu) 
bulan;--�-��--��-�---------�-� 
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5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkatan peradilan 

yang dalam tingkat banding sebesar Rp.2.500,00 ( dua ribu Ii.ma ratus Rupiah) ; ----

-- DEMIKIANLAH diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim 

Pengadilan Tinggi Medan pada hari SELASA, Tanggal 25 MEI 2010, oleh kami DR. 

H. MUH. DAMING SUNUSI ,SHM.Hum selaku Hakim Kctua, H. 

FATHURRAHMAN,SH dan H. AJUANSYAH B.DALI P,SH.MH, HalcimTinggi 

pada Pengad,ilan Tinggi Medan, masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang 

ditunjuk berdasarkan surat penetapan \Vakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 

295 I PID ./ 2010 I PT.MDN tanggal 30 April 2010 untuk memeriksa dan mengadili 

perkara ini pada tingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga 

diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan 

dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, K H A I R U L, SH Panitera Pengganti 

pada Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh Penuntut Um\llll dan Terdakwa; ---

HAKIM - HAKIM ANGGOT A, HAKIM KETUA MAJELIS, 

ITD ITD 

H. FATHURRAHMAN, SH DR. H. MUH. DAMJNG SUNUSI, SB. M.Hum 

ITD 

B. ARIANSYAH B. DALI P,SH.MH 

PANITERA PENGGANTI, 

TTD 

KH AIRUL,Sll. 

Ontuk salinan sesuai deogan aslinya 
PANITERA 

TJATUR WAH.JOEB.SP, SH.M.Bum. 
NIP. 19630517 199103 1 003.-
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