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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Pembukaan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 (UUD NRI 1945) yang menjadi tujuan Nasional dari bangsa 

Indonesia jelas mengamanatkan 3 tujuan yang diantaranya : melindungi 

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, 

serta ikut melaksanakan ketertiban dunia
1
.  

Tanggung jawab untuk mencapai tujuan tersebut adalah tanggung jawab 

kolektif antara Negara dengan Rakyat, pemerintah bertanggungjawab atas 

terwujudnya situasi dan kondisi rakyat yang bahagia, makmur, adil, sentosa dan 

terpenuhinya rasa aman dan nyaman dalam menjalankan aktivitasnya.  

Selain sebagai instrumenfilosofis bangsa, Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang selanjutnya disebut UUD, 

sebagai jaminan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemerintahan. 

Artinya bahwa segala sesuatu yang menjadi tindakan dan kebijakan 

pemerintah UUD yang menjadi pedoman tertulisnya., hal ini sebagai 

bentuk pengejawentahan negara indonesia sebagai negara hukum.  

Negara indonesia sebagai negara hukum memberikan pengertian 

bahwa Apapun pelaksanaan pemerintahan baik berupa kebijakan produk 

hukum haruslah berdasarkan pada hukum yang berlaku. Legalitas formil 

sebagai bentuk menghindari absolutism kekuasaan dan kesewenang – 
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Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 alinea ke dua. 
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wenangan pemerintahan. Sehingga kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan yang menjadi tujuan dari hukum dapat tercapai dengan efektif.  

Selain sebagai eksekutif, Pemerintah dalam hal ini Presiden memiliki 

kewenangan dalam urusan legislatif. Yaitu kewenangan dalam hal dapat 

mengajukan Rancangan  Undang – undang (RUU) dan dapat menetapkan 

Peraturan Pemerintah pengganti Undang – Undang atau Perpu. Salah satu yang 

menjadi perbincangan dan diskusi masyarakat dan akademisi adalah 

diterbitkannya produk hukum oleh presiden Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang – undang Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang – 

undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Secara garis besar, 

Aspek legislasi lah yang menjadi Pro dan Kontra diterbitkannya Perpu ini yaitu 

dilihat dari dua titik penting. Pertama Aspek formiil Perpu ini hadir. Aspek ini 

menitikberatkan pada tata cara mekanisme serta alasan – alasan konstitusional, 

serta pejabat yang berwenang mengeluarkan perpu. Kedua, aspek materiil 

terbitnya perpu Nomor 1 Tahun 2016, dimana menitikberatkan pada substansi 

perpu. Dimana perpu hadir sebagai solusi atas ketidak efektifnya peraturan 

perundang – undangan yang mengatur atau belum mengatur perihal tersebut.  

Dari aspek formiil, Pasal 22 UUD 1945 sebagai landasan 

konstitusional yang mengatur tentang hal Peraturan pemerintah penganti 

undang – undang (Perpu) memberikan keterangan bahwa: 

Pasal 22 UUD 1945 : 

(1). Dalam hal ikhwal kegentingan yang memaksa, presiden berhak 

menetapkan peraturan pemerintah pengganti undang – undang. 

(2). Peraturan pemerintah itu harus mendapat persetujuan Dewan 

Perwakilan Rakyat dalam persidangan yang berikut. 

(3). Jika tidak mendapat persetujuan, maka peraturan pemerintah 

itu harus dicabut
2
.  
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Pasal 22 ayat (1) memberikan syarat konstitusional bahwa hadirnya 

perpu haruslah dianalisa bahwa keadaan tersebut sebagai “ikhwal 

kegentingan yang memaksa”. Hadirnya perpu haruslah memenuhi 

beberapa syarat yang antara lain bahwa adanya kegentingan yang 

memaksa, mengenai standar tentang kegentingan yang memaksa telah 

diberikan parameternya dalam putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 

138/PUU- VII/2009. Parameter tersebut antara lain :  

1. Adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk 

menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan 

undang undang; 

2. Undang- undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga 

terjadi kekosongan hukum atau telah adaundang – undang ; 

3. Kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan 

membuat undang – undang baru secara prosedural biasa karena 

membutuhkan waktu yang lama, sedangkan keadaan yang 

mendesak tersebut dibutuhkan kepastian untuk diselesaikan
3
.  

 

Persyaratan hal ikhwal kegentingan memaksa tersebut menjadi 

syarat konstitusional oleh presiden dalam hal ini pejabat yang berwenang 

mengeluarkan Perpu, kemudian atas dasar subyektivitas presiden 

menafsirkan keadaan yang genting memaksa tersebut akan dinilai oleh 

DPR apakah benar terjadi atau akan terjadi kondisi tersebut. 

Dari sisi materiil substansi Perpu, Berdasarkan isi perpu nomor 1 

Tahun 2016 tentang perubahan kedua Undang- undang nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak. Mengatur perubahan sanksi pidana serta 

ditambahkannya pidana tambahan bagi pelaku kejahatan seksual.  

1. Ditambahnya pemidanaan denda menjadi Rp. 5 Milyar dan 

pidana penjara bagi pelaku dengan ancaman maksimum 15 

Tahun dan Minimum 5 Tahun jika dilakukan oleh orang tua, 

wali, orang – orang yang mempunyai hubungan keluarga, 
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pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang 

menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh lebih dari 

satu orang secara bersama- sama; 

2. Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit 

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau 

korban meninggal dunia, pelaku dipidana ,mati, seumur hidup, 

atau pidanapenjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan 

paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana tambahan berupa 

pengumuman identitas pelaku; jika pelaku merupakan seorang 

residivis atas tindakan sebagaimana disebutkan sebelumnya 

maka dapat dikenai tindakan berupa kebiri kimia dan 

pemasangan cip. 

3. Jangka waktu kebiri kimia paling lama 2 (dua) tahun dan 

dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok selain 

itu pelaksanaan kebiri kimia disertai dengan rehabilitasi. 
4
 

 

Artinya bahwa hadirnya penambahan sanksi pidana dan tambahan 

sanksi berupa kebiri kimia dianggap sebagai solusi cerdas oleh pemerintah 

untuk menekan perilaku kejahatan seksual terhadap anak. Beberapa 

permasalahan muncul mulai dari hal terkait dampak efek jera atas sanksi 

tersebut diatas, kemudian pelaksanaan teknis  hukuman kebiri sampai pada 

apakah perpu nomor 1 tahun 2016 ini apakah secara formal memenuhi 

syarat untuk dihadirkan.  

Undang – Undang perlindungan anak ini selain sebagai penafsiran dan 

terjemahan atas amanat UUD NRI Tahun 1945 tentang Hak Asasi 

Manusia, selain itu juga menjadi tonggak penting dan angin segar 

untuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai generasi bangsa. 

Harapan ini sedikit diragukan ketika menilik apa yang menjadi 

penelitian oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa 

pasca berlakunya undang undang tentang perlindungan anak, jumlah 

kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual terusmeningkat. 

Data KPAI menunjukkan pada tahun 2007 kekerasan seksual yang 

dialami oleh anak sejumlah 572 kasus, dan mengalami peningkatan 

pada tahun 2008 menjadi 626 dan pada tahun 2009 meningkat kembali 

menjadi 705 kasus
5
.  

 

                                                           
4
Perpu Nomor 1 tahun 2016 perubahan kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan anak, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882. 
5
www.kpai.go.id KPAI Kekerasan Seksual kompilasi pelanggaran Hak Asasi Anak 2007 – 

2009. [Diakses pada tanggal 11 september 2016 pkl  22.59 Wib].  

http://www.kpai.go.id/
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Penelitian tersebut jelas diperlukan evaluasi besaroleh pemerintah, 

bahwa hukum yang dianggap sebagai pengendali sosial dan menjadi 

sarana untuk memberikan efek jera ternyata belum mampu mengendalikan 

perilaku – perilaku pelanggaran terhadap hak anak. Efektivitas undang – 

undang tentang perlindungan anak perlu kembali dikaji bersama apakah 

struktur penegak hukum, substansi atau sosial masyarakat kita yang 

memberikan ruang kepada oknum pelaku untuk terus bisa menjadikan 

anak sebagai korban Pelanggaran Ham.  

Menanggapi hal tersebut diatas, pemerintah kemudian menganggap 

bahwa pelanggaran terhadap hak anak menjadi persoalan serius bangsa 

dan Negara dikategorikan sebagai darurat pelanggaran ham anak, maka 

hadirlah Perpu nomor 1 Tahun 2016.  

Menganalisa secara Formal, kehadiran PERPU bukanlah sebagai 

sesuatu yang bersifat preoregatif presiden yang dilakukan secara sewenang – 

wenang ataupun membuat interpretasi sendiri atas kondisi Negara tertentu, 

sehingga  bisa saja menimbulkan absolutism kekuasaan dengan membuat  

penafsiran sendiri atas kondisi – kondisi dalam hal ini kejahatan terhadap hak 

anak di Negara Indonesia. Menurut penulis, Perpu nomor 1 Tahun 2016 

terlalu mudah untuk dikeluarkan Presiden hanya karena desakan dan tuntutan 

sosial yang berkembang sehingga kekhawatiran menjadi Preseden buruk 

untuk kedepannya bisa jadi akan ada Perpu – Perpu yang premature tanpa 

kajian yang mendalam dan melabrak syarat – syarat terbentuknya suatu Perpu 

menurut putusan MK Nomor 138/PUU-VII/2009 yang menjelaskan tentang 

tata cara dan syarat dikeluarkannya sebuah Perpu.  
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Secara materiil, terdapat permasalahan terkait Undang- undang nomor 

23 Tahun 2003 tentang Perlindungan anak dianggap tidak lagi mampu menjadi 

Guardian of Children rights pelindung Hak – hak anak. Tidak menimbulkan 

efek jera terhadap pelaku. Sanksi yang ada dianggap belum mampu membuat 

takut pelaku untuk idak lagi melakukan tindakan deskriminasi dan kejahatan 

terhadapanak mulai dari kejahatan seksual anak, psikis dan fisik anak. Apakah 

hukum adalah satu – satunya “kambing hitam” dalam permasalahan ini? Hal ini 

menjadi pertanyaan untuk kita jawab bersama.  

Permasalahan lain dalam hal substansi Perpu ini adalah adanya pidana 

tambahan terhadap pelaku dengan status tertentu
6
, ancaman pidananya 

ditambah 1/3 (satu per tiga) dari ketentuan pasal 81 Ayat (1) yaitu:  

(1). Setiap orang yang yang melanggar ketentuan sebagaimana 

dimaksud pada pasal 76E
7
, dipidana dengan penjara paling singkat 

5 (lima) Tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda 

paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar Rupiah)”.
8
 

 Selain tambahan pidana terdapat pula sanksi berupa pengumuman 

identitas pelaku, kebiri kimia, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi 

elektronik. Dan pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan dibawah 

pengawasan secara berkala oleh kementrian di bidang hukum dan social 

dan kesehatan. 

                                                           
6
Status tertentu dalam perpu nomor 1 tahun 2016 ini antara lain adalah pelakunya berstatus 

sebagai atau orang  yang melanggar adalah orang tua,wali, orang – orang yang mempunya 

hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani 

perlindungan anak, atau dilakukan lebih dari satu orang. (pasal 82 ayat (2)). 
7
Undang- undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 

2002 tentang perlindungan anak pasal 76 E berbunyi “ setiap orang yang melakukan kekerasan 

atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, 

atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”. 
8
Perpu Nomor 1 Tahun 2016 pasal 82 ayat (1) 
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 Pelaksanaan hukuman kebiri menjadi salah suatu yang 

dititikberatkan pada penulisan ini, oleh karena menurut penulis adalah 

sanksi baru yang dianggap menjadi titik yang menakuti pelaku untuk 

pencapaian efek jera. Permasalahannya adalah bagaimana pelaksanaan 

kebiri kimia tersebut, walaupun hal ini adalah perintah undang – undang, 

dan bersebrangan dengan kode etik kedokteran. Layaknya perintah undang 

– undang kepada aparat Negara untuk melakukan sesuatu yang bersifat 

melanggar hukum dalam kondisi tertentu apakah sama buat pelaksanaan 

kebiri kimia dan pemasangan alat chip deteksi elektronik oleh dokter.  

 Ada beberapa titik aspek legislasi dari hadirnya Perpu Nomor 1 

tahun 2016 ini, pertama, Perpu harus memenuhi syarat sebagai Perpu yang 

lahir dalam kondisi Ikhwal kegentingan yang memaksa, secara formiil 

proses pembuatannya dan substansi materi muatannya. Kedua, Perpu 

nomor 1 Tahun 2016 Hadir sebagai pemicu keraguan terhadap efektivitas 

undang – undang nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang – undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan menghasilkan 

pertentangan aturan antara Kode etik kedokteran dalam pelaksanaan Perpu 

ini yaitu proses pelaksanaan kebiri kimia dan pemasangan alat deteksi 

elektronik.  

Walaupun Perpu Nomor 1 Tahun 2016 telah disetujui oleh DPR 

pada rapat Paripurna tanggal 12 Oktober 2016, tetap saja menyisakan 

persoalan – persoalan yang telah disebutka diatas sebagai efek domino dari 

persoalan – persoalan formil dan materil lahirnya Perpu.  
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Persoalan lain misalnya, perpu yang disahkan lebih menitikberatkan 

dan memandang persoalan pemberantasan tindak kekerasan terhadap anak dari 

perspektif pelaku tanpa melihat perspektif korban. Bagaimana memulihkan 

kembali Psikis, fisik mental anak yang menjadi korban tidak menjadi persoalan 

urgent dalam undang – undang tersebut. Sehingga dipandang perlu kembali 

mengevaluasi hadirnya perpu tersebut.  

Dari permasalahan  dalam latar belakang tersebut ini maka penulis 

tertarik untuk menuliskan permasalahan hokum ini dengan judul “ Analisa 

Yuridis diterbitkannya Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan kedua 

atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan 

Anak atas penerapan hukuman Kebiri” .  

 

B. Rumusan Masalah  

Dari latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan diatas, 

maka penulis menyimpulkan rumusan masalah dari penulisan ini adalah 

sebagai berikut : 

Bagaimana Aspek legalitas atas terbitnya peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – undang (Perpu)  Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas 

undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atas 

penerapan hukuman kebiri? 

 

C. Tujuan Penulisan 

Untuk mengetahui dan memahami Aspek legalitas atas terbitnya 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 

perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak atas Penerapan hukuman kebiri.  
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D. Manfaat Penulisan 

1. Bagi Penulis 

Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Kesarjanaan 

dalam bidang Ilmu Hukum, selain itu juga tulisan ini diharapkan dapat 

meningkatkan kemampuan penalaran, keluasan wawasan serta 

kemampuan pemahaman penulis tentang Ilmu peraturan  perundang – 

undangan (legalitas) dan perlindungan hukum atas Anak, Khususnya 

dalam Perpu Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang – undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak.  

2. Bagi Masyarakat 

Untuk memberikan kontribusi wawasan pengetahuan bagi 

Masyarakat dibidang Ilmu Hukum, Khususnya tentang Aspek legalitas 

atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 

1 Tahun 2016 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak atas Penerapan hukuman kebiri. 

3. Bagi Akademisi 

Untuk memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan serta 

perluasan wacana untuk para akademisi terkait Aspek legalitas atas 

terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 1 

Tahun 2016 perubahan atas Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Ana katas Penerapan hukuman kebiri. 
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E. Metode Penulisan

Dalam penulisan kali ini yang menjadi Objek kajian adalah 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (PERPU) sebagai 

produk hukum yang dibuat oleh Pemerintah dalam keadaan Tertentu, 

secara formal maupun materil, secara formal adalah bagaimana aspek 

legislasi dalam hal sistematika dan prosedur apakah syarat – syarat 

menurut hukum terbitnya suatu Peraturan Pemerintah baik pejabat yang 

membuatnya maupun prosedur pembuatannya,  maupun secara materiil 

yaitu apakah substansi Perpu dari sisi kualitas apakah terbitnya perpu 

menjadi Solusi atas kekosongan Hukum maupun Keadaan tertentu yang 

menuntut diterbitkannya suatu Perpu.   

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah : 

1. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penulisan tugas akhir ini 

adalah Analisis yuridis Normatif yang menekankan pada hukum dan 

peraturan – peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan – 

peraturan lain yang berlaku dalam bentuk peraturan perundang – 

undangan. Peraturan tersebut dimaksud untuk menelaah, mengkritisi seta 

diharapkan mampu memberikan solusi, khususnya terkait judul penulisan 

ini yaitu tentang Aspek legalitas atas terbitnya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang 

– undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak katas

Penerapan hukuman kebiri. serta beberapa peraturan perundang – 

undangan  lainnya yang relevan dengan Objek yang diteliti. 
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Selain pendekatan yang disebut diatas penulis juga menggunakan 

metode Pendekatan Konseptual (conceptual approach).Pendekatan ini 

dilakukan manakala penulis tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. 

Dalam menggunakan pendekatan konseptual, penulis perlu merujuk pada 

prinsi-prinsi hukum.Prinsip-prinsip ini dapat diketemukan dalam 

pandangan-pandangan  sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.Meskipun 

tidak secara eksplisit, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam undang-

undang. 

2. Jenis Data 

 Dalam penulisan ini jenis jenis data dan bahan – bahan hukum yang 

digunakan penulis adalah antara lain : 

a. Bahan Hukum Primer 

 Bahan – bahan Primer terdiri dari : UUD 1945, Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang – Undang (PERPU) Nomor 1 Tahun 

2016, Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan 

Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan 

Anak, dan Peraturan Perundang – undangan lain yang relevan dengan 

materi pembahasan tugas akhir penulis. 

b. Bahan HukumSekunder 

 Bahan – bahan sekunder terdiri dari buku – buku, surat kabar, 

majalah, hasil hasil penelitian, karya ilmiah, jurnal hukum, artikel dan 

internet. 
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c. Bahan HukumTersier 

 Bahan – bahan hukum yang diapakai penulis sebagai data tersier 

sebagai bahan hukum yang bisa digunakan untuk memberikan 

penjelasan – penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yang 

terdiri dari kamus hukum dan politik, serta ensiklopedia. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum  

Teknik pengambilan bahan hukum dilakukan dengan dua cara 

yaitu: dokumentasi dan kepustakaan. Dokumentasi sendiri merupakan 

suatu teknik pengumpulan data tertulis, tercetak atau terekam yang dapat 

dipakai sebagai bukti atau keterangan baik itu dari internet, majalah dan 

sumber-sumber terkait dengan Aspek Legislasi atas terbitnya Perpu 

Nomor 1 Tahun 2016, sedangkan kepustakaan merupakan suatu cara 

dimana penulis-penulis mencari teori-teori hukum melalui buku-buku, 

jurnal maupun karya-karya ilmiyah. 

4.  Analisa Bahan Hukum 

Adapun dalam penelitian hukum ini penulis menggunakan 

deskriptif kualitatifif analisi yaitu suatu metode untuk memperoleh 

gambaran singkat mengenai suatu permasalahan yang tidak didasarkan 

atas bilangan statistik tetapi didasarkan atas analisis yang diuji dengan 

norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang bekaitan dengan masalah 

yang dibahas yaitu Aspek legislasi atas terbitnya Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang 

– undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atas 

Penerapan hukuman kebiri. 
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F. Sistematika Penulisan 

 Dalam penelitian hukum ini,penulis membagi dalam 4 (empat) bab 

yang bertujuan agar mempermudah dalam pemahamannya. Adapun 

sistematikanya sebagai berikut: 

BAB 1 PENDAHULUAN 

  Bab pendahuluan ini akan diuraikan mengenai latar belakang, yakni 

memuat landasan ideal (das sollen),kenyataan(das sein) yang mana hal tersebut 

menyangkut alasan atau faktor pendorong untuk dilakukan kajian yang lebih 

mendalam. Rumusan masalah memuat beberapa permasalahan yang akan 

diangkat dan dibahas mendetail dalam pembahasan. Adapun mengenai tujuan, 

memuat pernyataan singkat tentang apa yang hedak dicapai dalam penulisan 

hukum ini. Manfaat penulisan, merupakan uraian mengenai kagunaan secara 

teoritis dan praktis.Metode penulisan dan sistematika penulisan untuk 

mempermudah dalam membuat penulisan hukum ini. 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

  Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian 

teori yang berkaitan dengan pemaslahan yang akan ditulis oleh penulis 

mengenai Aspek legislasi atas terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang – undang Nomor 1 Tahun 2016 perubahan atas Undang – undang 

Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak atas Penerapan 

hukuman kebiri. dan mensinergikan dengan teori Tujuan Hukum, Teori 

Hukum Umum tentang Pembuatan Peraturan Perundang – undangan, Teori 

Efektivitas Penerapan Hukum, Teori Keadilan dan Hak Asasi Manusia.. 

Yang mana hal inilah yang akan penulis jadikan landasan Analisis dalam 

penulisan Tugas Akhir dalam Bab Pembahasan. 
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BAB III PEMBAHASAN 

  Dalam bab ini akan menguraikan apa yang menjadi pembahasan 

sebagai objek kajian dalam penulisan ini. Dalam pembahasan akan 

dikaitkan dengan kajian-kajian teori serta landasan yuridis yang 

mengaturnya sehingga akan semakin kuat dan lengkap. Pemaparan dan 

penguraian dalam pemasalahan dieksplorasi dan digali sedalam mungkin 

untuk mendapatkan solusi. 

BAB IV PENUTUP 

Bab ini merupakan bab terakhir dalam penulisan hukum ini yang 

berisikan suatu kesimpulan dari permasalahan yang telah dibahas pada 

bab-bab sebelumnya serta berisikan saran atau rekomendasi penulis 

terhadap permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini dan 

diharapkan akan menjadi masukan yang bermanfaat bagi semua pihak. 

 

 

 


