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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN  

 

A. Aspek Legalitas atas Terbitnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

– undang (PERPPU)  Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan atas Undang – 

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak atas penerapan 

Hukuman Kebiri. 

Hukum merupakan suatu pedoman yang mengatur pola hidup manusia 

yang memiliki peranan penting dalam mencapai tujuan ketentraman hidup bagi 

masyarakat. Oleh karena itulah, Hukum menjadi  Alat yang digunakan oleh 

Negara untuk melindungi  Masyarakat dari perilaku – perilaku yang 

mengganggu dan Menghalangi Negara dalam mencapai tujuan hukum itu 

sendiri.  

Membahas tentang Aspek Legislasi dalam Bab III pembahasan ini, Pisau 

Analisa yang menjadi pokok penting telah dikemukakan pada Bab sebelumnya 

Kajian Pustaka, pertama bahwa perlu dipahami tentang Latar belakang 

Bagaimana PERPPU perlu untuk dibentuk oleh presiden, atas dasar apa 

Presiden Berinisiasi atas Subyektivitasnya menganggap bahwa Keadaan Negara 

memerlukan Penanganan Khusus karena mengalami Kegentingan memaksa. 

Kedua, Keadaan sebagaimana dimaksud tidak dapat ditangani dengan 

Penanganan “Lumrah”. Dimana Peraturan yang saat ini berlaku oleh Presiden 

dianggap bukan solusi ataukah tidak lagi mampu menjadi Penyelesai persoalan 

– persoalan di masyarakat. Contohnya kini persoalan Perlindungan terhadap 

Anak –anak dari ancaman Pelaku tindak kekerasan dan Deskriminasi. Ketiga, 

bahwa jika Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang menjadi Solusi, 

atas dasar subyektivitas Presiden tersebut, apakah PERPPU ini telah memenuhi 
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syarat Formiil dimana hal kegentingan dan memaksa sebagaimana diamanatkan 

oleh UUD Negara RI Tahun 1945 telah terpenuhi, dan Syarat Materiil dilihat 

bukan saja Substansi PERPPU tersebut, akan Tetapi pada pelaksanaannya 

Kelak PERPPU yang apabila disahkan Oleh DPR menjadi Undang – undang 

tersebut berlaku efektif. Jika tidak memberantas minimal mengurangi tingkat 

Perilaku kekerasan dan Deskriminasi terhadap Anak. Keempat, jika ternyata 

persyaratan formil nya tidak terpenuhi, walau bukanlah hal yang “sah” menilai 

subyektivitas seorang Presiden, yang menyatakan bahwa Negara dalam keadaan 

kegentingan yang memaksa dan bahwa aspek materiil bahwa Perppu tersebut 

bertentangan dengan peraturan diatasnya yaitu UUD Negara RI Tahun 1945 dan 

tidak memenuhi persyaratan menjadi Kebutuhan masyarakat dan bertentangan 

dan “memangkas” hak – hak Masyarakat Sipil apakah Perppu mampu ditinjau 

kembali dan diuji keabsahannya melalui Prosedur yang diatur oleh Konstitusi?.  

1. Aspek Formiil dan Materiil Lahirnya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 

Perubahan Kedua atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Anak 

a. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata Urutan 

Peraturan Perundang – Undangan.  

Dari Tata urutan Perturan Perundang- undangan, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – Undang (PERPPU) merupakan Peraturan perundang – 

undangan yang bersifat khusus prosesnya. Hadir sebagai peraturan yang 

sederajat dengan Undang – undang akan tetapi motif dan latar belakang 

keduanya berbeda. Undang – undang dan Perppu Lahir sebagai akumulasi 

Kebutuhan masyarakat atas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dan 

Perppu lahir dengan Kondisi yang dalam UUD Negara Republik Indonesia pasal 

22 Ayat (1) sebagai Hal Ikhwal Kegentingan yang memaksa. Undang – Undang 
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Lahir melalui Persetujuan DPR sebelum nya sedang Perppu Lahir Dahulu tanpa 

melalui Persetujuan DPR.  Jika Subjektivitas Presiden menyatakan bahwa 

Negara dalam keadaan yang Lumrah dan tidak berada dalam kejadian Khusus 

dalam hal ini Kegentingan yang memaksa, maka Perppu tidaklah diterbitkan. 

Namun, setelah Perppu dibuat dan diberlakukan, masa pemberlakuan Perppu 

bersifat Temporer dimana Perpu yang dikeluarkan Presiden akan diajukan ke 

DPR untuk untuk di Undangkan. Apabila DPR menolak maka Perppu tersebut 

harus dicabut. Tempo Perppu yang berlaku adalah jika keadaan dimana yang 

sebelumnya dianggap Ikhwal kegentingan yang memaksa kemudian keadaan 

kembali normal.  

Peraturan Perundang – undangan yang dalam urutannya, Perppu dalam 

Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 diatur dalam Bab III tentang Jenis, 

Hierarki dan Materi muatan Peratura Perundang – undangan Pasal 7 dimana 

jenis dan Hierarki Peraturan perundang – undangan terdiri atas :
23

 

1. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; 

3. Undang – Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang  - undang; 

4. Peraturan Pemerintah; 

5. Peraturan Presiden; 

6. Peraturan Daerah provinsi; dan 

7. Peraturan daerah Kabupaten/Kota. 

 

Sebagai wujud dari Pengejawentahan apa yang menjadi Landasan 

Pembentukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (PERPPU) 

yaitu Pasal 22 Ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945, dimana Presiden Berhak 

Menetapkan Perppu dalam Hal Ikhwal Kegentingan yang Memaksa. Dalam ayat 

(2) dan (3) nya yang kemudian mengatur bagaimana kelanjutan Pemberlakuan 

                                                           
23

 Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 Perubahan atas Undang – Undang Nomor 10 Tahun 

2004 dimana dalam perubahannya terdapat Jenis dan Hierarki Peraturan Perundang – undangan, 

dan memasukkan Kembali Tap MPR dalam jenis dan Hierarkinya.  
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Perppu dan Kewenangan DPR dalam Menguji apakah Perppu layak untuk 

dijadikan sebagai Undang – Undang atau tidak.  

Kemudian, Dalam Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Tata 

urutan Peraturan Perundang – undangan, Materi muatan yang harus diatur dalam 

Undang – undang adalah antara lain: 
24

 

1. Pengaturan lebih lanjut mengenai Ketentuan Undang – Undang Dasar 

Negara RI Tahun 1945; 

2. Perintah suatu Undang – Undang untuk diatur dengan Undang – 

undang; 

3. Pengesahan Perjanjian Internasional tertentu; 

4. Tindak lanjut atas putusan Mahkamah Konstitusi; dan/atau 

5. Pemenuhan Kebutuhan Hukum dalam Masyarakat.  

 

Selanjutnya Dalam Pasal 11 nya menyatakan bahwa, Materi muatan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang (Perppu) Sama dengan materi 

muatan Undang – undang. Hal ini dapat dikatakan bahwa, Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – undang adalah Sejajar dan Setara Hierarkinya serta materi 

muatannya. Akan tetapi Bentuk dan mekanisme Pembuatan nya yang berbeda.  

Materi muatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

– Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun 2016 Perubahan kedua atas Undang – 

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak adalah sama dengan 

undang- undang lainnya dimana sebagai Pengaturan lebih lanjut apa yang diatur 

dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 22 Ayat (1), kemudian juga haruslah sebagai 

Pemenuhan atas Kebutuhan Hukum masyarakat.  

Sebagai Bahan Analisa, kembali meninjau apa yang telah diamanatkan 

juga dalam undang – Undang Tata urutan Perundang – undangan Nomor 12 

Tahun 2011, bahwa terdapat azas – azas yang harus diperhatikan dalam materi 

                                                           
24

 Ibid,, Undang – Undang Nomor 12/2011  
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muatan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang yaitu Pasal 6 Ayat (1) 

dimana menurut Penulis terdapat dua Azas yang menonjol yaitu azas 

Pengayoman dan Kemanusiaan. Materi Muatan Perppu Nomor 1 Tahun 2016 

dimana mengatur tentang ditambahkannya Sanksi berupa Denda yang di 

Besarkan jumlahnya, dan Sanksi Pidana Berupa Hukuman Seumur hidup, pidana 

mati atau paling lama 10 Tahun jika Akibat yang ditimbulkan dari tindakan 

Kekerasan terhadap Anak menyebabkan Luka berat, meninggal atau Menularkan 

Penyakit. Serta Penambahan Sanksi Baru Berupa Kebiri Kimia terhadap pelaku 

dalam kategori khusus, misalnya Residivis atau Pelaku merupakan Orang 

terdekat. Sanksi Kebiri Kimia Penulis berpendapat sebagai Sanksi yang “sadis” 

dan tidak mencerminkan Semangat Pemberantasan dan Pembinaan terhadap 

Pelaku akan Tetapi lebih kepada semangat Penyiksaan dan mencederai Azas 

sebagaimana diatur dalam Undang – UndangNomor 12 Tahun 2011 pasal 6 Ayat 

(1) azas Pengayoman dan Kemanusiaan.  

Dari Sisi Formiilnya, Undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 tidak 

Menindak lanjuti apa yang diatur dalam Pasal 22 Ayat (1) dimana Harus 

terdapat Kondisi Ikhwal Kegentingan memaksa atau Darurat Kekerasan Anak 

misalnya. Seharusnya Perlu ada hal tersebut sehingga Subjektivitas dan 

Preoregativenya Presiden dalam menentukan Ikhwal Kegentingan yang 

memaksa adalah Sebagai Hak yang Bertanggungjwab pula dan dapat dikaji 

secara utuh dalam Undang – Undang ini.  
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2.  Legislative Review DPR terhadap Peraturan Pemerintah Pengganti Undang 

– Undang  (PERPPU). 

 

 Pasal 22 Ayat (2) dan Ayat (3) sebagai legitimasi Kewenangan Dewan 

Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai Lembaga Legislative yang Berwenang Menguji 

Peraturan Perundang – undangan Khususnya Perppu. Dimana Perppu yang dibuat 

dan ditetapkan Oleh Presiden diajukan ke DPR pada siding selanjutnya untuk 

disetujui, apabila tidak disetujui, Perppu tersebut harus dicabut. Hal ini diatur juga 

dalam Pasal 52 Ayat (5) UU No.12/2011 “ Dalam hal Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang – undang tidak mendapat persetujuan DPR dalam rapat 

Paripurna, Peraturan Pemerintah Pengganti undang – undang tersebut harus 

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku”.  

 Disinilah menurut penulis sebagai Legislative Review, yaitu Kewenangan 

Menguji Kelayakan Perppu untuk disetujui menjadi Undang – Undang. Pengujian 

di tingkat ini bukan lagi pada Pengujian Formiil, dimana Memperhatikan bentuk, 

Mekanisme, tatacara akan tetapi lebih kepada Mereview Substansi materi muatan 

Perppu. Apakah sebagai Kebutuhan Hukum masyarakat, selaras dengan UUD 

NRI Tahun 1945, tidak melanggar Hak warga Negara dan Azas – Azas 

Pembentukan Peraturan Perundang – undangan.  

 Suatu persoalan baru menurut Penulis disini adalah, Mekanisme 

pencabutan Perppu, misalnya Karena Perppu Nomor 1/2016 Telah disetujui DPR, 

maka bagaimana jika suatu Perppu ditolak?. Bagaimana Bentuk dan mekanisme 

Pencabutan Perppu? Apa Bentuk hukum Pencabutannya?. Dalam Praktiknya, 

contoh Perppu Nomor 1/1999 tentang Pengadilan HAM dicabut dan dianggap 

tidak berlaku karena hadirnya Undang – Undang Nomor26 Tahun 2000. Undang – 
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undang yang Baru sebagai Bentuk Pencabutan yang dibuat Oleh DPR sendiri. 

Selain itu Melihat Perppu Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pencabutan Perppu 

Nomor 2/1998 Tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat dimuka umum.  

 

3.  Kewenangan Konstitusional Presiden dalam Menetapkan PERPPU.  

Kewenangan Presiden menentukan dan Menetapkan Perppu telah 

diamanatkan oleh Konstitusi sebagaimana telah dijelaskan diatas dalam Pasal 22 

Ayat (1), (2) dan Ayat (3). Yang menjadi titik Persoalan dalam kajian ini adalah 

Aspek Formiil Presiden dalam Menentukan dan Menenatpkan Kondisi Tertentu 

sebagai Darurat Negara atau Ikhwal Kegentingan yang memaksa sebagaimana 

Syarat konstitusi. Karena Subyektivitas Presiden, maka suatu hal yang 

“Debatable” untuk menilai kelayakan kondisi Ikhwal kegentingan yang memaksa 

Oleh Presiden dan oleh Penulis.  

Kembali membahas tentang Aspek Formiil Perpu Nomor 1 Tahun 2016 

Tentang Perubahan atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang 

perlindungan anak atas penerapan Hukuman Kebiri. Yang pertama penulis 

menganalisa dari keadaan dimana Apakah kondisi pada saat itu membutuhkan 

satu Peraturan yang bersifat Darurat dalam hal ini Perppu, atau Negara dalam 

keadaan “bahaya” sehingga apabila Presiden tidak mengeluarkan Perppu 

berakibat pada terganggunya ketertiban umum dan keamanan Negara.  

Menurut penulis, bahwa tampak tidak adanya Batasan atau Parameter yang 

jelas dari pengertian Ikhwal kegentingan yang memaksa , dikhawatirkan 

“dimanfaatkan” oleh Presiden secara subyektif. Pasal 22 ayat (1) memberikan 

syarat konstitusional bahwa hadirnya perpu haruslah dianalisa bahwa keadaan 



44 
 

tersebut sebagai “ikhwal kegentingan yang memaksa”. Oleh Karenanya, 

mengenai standar tentang kegentingan yang memaksa, 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 ada undang – 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
25

.  

Dari beberapa syarat diatas, maka satu persatu syarat tersebut akan 

dianalisa apakah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 Telah terpenuhi beberapa kondisi 

Konstitusional sebagaimana diamanatkan dalam Putusan Makhamah Konstitusi 

Tersebut.  

1) Adanya keadaan berupa kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah 

hukum secara cepat berdasarkan undang undang; 

Kondisi mendesak dalam hal ini, menurut penulis bahwa bukan hanya 

dilihat pada tingkat perkembangan kejahatan kekerasan dan Deskriminasi 

terhadap anak dalam hal ini apakah mengalami peningkatan, penurunan 

ataukah kondisi stagnan. Akan kejahatan kekerasan anak ternyata bkan akhir 

– akhir dimana perppu dibuat, akan tetapi jauh sebelum itu kejahatan ini 

sudah muncul. Oleh karena itu pemerintah kemudian mengambil jalan 

penanggulangan melalui Undang – Undang Perlindungan Anak dimana 

terdapat sanksi terhadap pelaku.  

                                                           
25

  putusan Mahkamah Konstitusi MK nomor 138/PUU- VII/2009 
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Penelitian oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), bahwa 

pasca berlakunya undang undang tentang perlindungan anak, jumlah 

kekerasan pada anak khususnya kekerasan seksual terus meningkat. Data 

KPAI menunjukkan pada tahun 2007 kekerasan seksal yang dialami oleh 

anak sejumlah 572 kasus, dan mengalami peningkatan pada tahun 2008 

menjadi 626 dan pada tahun 2009 meningkat kembali menjadi 705 kasus
26

. 

Dari Hasil Penelitian ini, peningkatan jumlah kejahatan kekerasan dan 

deskriminasi terhadap anak seharusnya Presiden perlu membahas lebih lagi 

apakah Sanksi dari Undang – Undang sebelumnya 23 Tahun 2002 bahkan 

dirubah lagi menjadi Undang – undang Nomor 35 Tahun 2014. Apakah  yang 

menjadi titik pembahasan ataukah pada tataran Struktur dan Kultur 

masyarakat serta sarana dan prasarana yang menjadi faktor penting tidak 

efektifnya pelaksanaan Undang – Undang Perlindungan Anak.  

Faktor Struktur misalnya, apakah Penegak Hukum memang serius 

dalam penanganan Kasus ini, kalaupun pada Tahapan Pemeriksaan di 

Kepolisian serius toh pada tahapan Putusan di Pengadilan bias jadi Putusan 

Pengadilan yang sering memutus rendah.  

Faktor Kultur dan sarana prasarana yang menunjang pelaksanaan 

Undang – Undang Perlindungan Anak, kejadian yang menjadi Batu loncatan 

Pemerintah sehingga munculnya Inisiatif Pemerintah untuk menerbitkan 

Perpu pada saat itu adalah Tindak kejahatan Anak di Jakarta International 

School pada saat itu dan kejadian yang lebih ke Cyber Crime dimana 

Penyebaran Gambar Pornografi Anak ke Luar Negeri di Jawa timur. Bukti 

                                                           
26

  www.kpai.go.id kompilasi pelanggaran Hak Asasi Anak 2007 – 2009. Diakses pada tanggal 11 

september 2015 pkl  22.59 Wib.  

http://www.kpai.go.id/
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bahwa Pemerintah dan Masyarakat kita yang Cenderung Menunggu dan 

“Acuh” terhadap Perilaku Adanya gangguan terhadap gangguan Tumbuh 

Kembang anak dan Perkembangan anak. Jika tidak terjadi dua kejadian besar 

pada saat itu melek nya masyarakat terhadap perilaku kejahatan pun tidak se 

aktif seperti masa dimana kejadian itu terjadi. Kemampuan menganalisa 

Psikologi dan ciri orang yang mudah menjadi Pelaku tindak kejahatan 

misalnya, kurangnya pemahaman  masyarakat adalah salah satu pilar penting.  

Jadi, Perlu adanya Kajian penting dan Kompeherensif oleh 

Pemerintah dalam menentukan apakah kondisi pada saat itu memeng 

memerlukan dikeluarkannya Perppu ataukah hanya dengan Pemerintah Perlu 

hanya Mengajukan Rancangan Perubahan baru Undang – Undang untuk 

merubah Pengaturan tentang Perlindungan terhadap Anak.  

Bahwa syarat formil dikeluarkannya Perpu adanya keadaan berupa 

kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat 

berdasarkan undang undang menurut penulis diambil oleh pemerintah terlalu 

Prematur dan tanpa kajian mendalam bagaimana dan factor apa yang perlu di 

tinjau oleh pemerintah terkait ketidak efektifan Undang – Undang Nomor 35 

Tahun 2014 perubahan atas undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang 

Perlindungan Terhadap Anak. Apakah factor Substansi, Struktur ataukah 

Kultur sarana dan Prasarana yang menjadi Faktornya.  

4. Undang- undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadi 

kekosongan hukum atau telah ada undang – undang. 
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Kekosongan hukum yang dimaksud dalam poin Nomor 2 ini tidak 

dapat dijadikan Acuan standard untuk pemerintah mengeluarkan Perppu. 

Dalam Undang – Undang sebelumnya. 

Undang – Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada 

dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan 

seksual terhadap anak di bawah umur yaitu Pasal 81 dan Pasal 82, secara 

lengkap dapat diuraikan di bawah ini : 

Pasal 81 : 

“ Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau 

ancaman  kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan 

dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara 

paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun 

dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 (tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta 

rupiah)”. 

 Pasal 82 :  

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan 

atau  ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, 

serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) 

tahun dan denda paling banyak Rp.300. 000. 000, 00 ( tiga ratus juta 

rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta 

rupiah)”.
27

 

 

Dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas 

Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak pun 

mengatur sanksi pidana tentang Perilaku kejahatan dan kekerasan terhadap 

anak.  

Pasal 76E :  

Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman 

Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan 

serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan 

atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. 

 

                                                           
27

  Lihat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81 & 82 
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Pasal 82 ayat (1)   : 

 Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 

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

banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). 

Pasal 82  ayat (2)  :  

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau 

tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari 

ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
28

 

 

Jadi syarat Formil kedua bahwa terjadi Kekosongan Hukum, secara 

substansi mengatur tentang sanksi – sanksi pidana maupun denda terhadap 

pelaku kejahatan dandeskriminasi terhadap anak.  

5. 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 

Telah dikemukakan dalam poin kedua terkait kekosongan hukum, 

bahwa Perppu dikeluarkan karena kekosongan hukum telah terbantahkan. 

Karena secara substansial diatur dalam Undang – Undang Nomor 23 TAhun 

2002 dan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang 

– Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Terhadap Anak.  

 Penjabaran tentang Pengujian Formil terhadap Perpu Nomor 1 Tahun 

2016 Tentang Perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Terhadap Anak  terdiri dari beberapa kriteria, pengujian 

formil itu dapat mecakup : 

                                                           
28

  Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahu 

2002 Tentang Perlindungan Anak.   
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a. Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan undang –

undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan

atas rancangan suatu peraturan perundang – undangan;

b. Pengujian atas bentuk, format, atau struktur peraturan perundang – undangan;

c. Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang mengabil

keputusan dalam proses pembentukan perundang – undangan; dan

d. Pengujian atas hal – hal lain yang tidak termasuk pengujian materiil.
29

Pertama, Pengujian atas pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukan

undang – undang, baik dalam pembahasan maupun dalam pengambilan keputusan 

atas rancangan suatu peraturan perundang – undangan. Dalam hal ini Perppu 

Nomor 1 Tahun 2016, pelaksanaan tata cara atau prosedur pembentukannya 

telahpun dilakukan berdasarkan Hak Subyektivitas Presiden, akan tetapi seperti 

yang penulis sampaikan sebelumnya bahwa terjadi langkah yang Prematur dimana 

dalam Pengambilan Keputusan atas dibentuknya Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang – undang (PERPPU) adalah tidak melalui kajian secara lengkap karena 

melihat kondisi pada saat itu dimana adanya Tuntutan sosial, akibat terungkapnya 

Kasus Kejahatan Anak di Jakarta International School dan beberapa kasus lain di 

jawa timur. Jadi latar belakang terbitnya Perppu bias saja dikaitkan dengan 

Tuntutan Sosial oleh karena hebohnya persoalan tersebut dan tanpa melalui kajian 

efektivitas Penerapan Undang – Undang Perlindungan Anak. 

Kedua, Pengujian atas bentuk, format, atau struktur peraturan perundang – 

undangan. Secara bentuk, format atau struktur, Perppu Nomor 1 Thun 2016 

adalah dimana melalui Presiden dan tanpa melalui Persetujuan DPR sehingga baru 

melalui Persetujuan DPR ketika Perppu tersebut baru diajukan untuk menjadi 

Undang – undang. Bentuk yang materi dan muatannya tidak jauh berbeda dengan 

Undang – undang dan untuk Perppu Nomor 1 Tahun 2016 ini hanya 

menambahkan pada beberapa pasal tentang Penambahan Sanksi kebiri dan denda.  

29
  OpCit, Jilmy Assiddiqie, Hukum acara Pengujian Undang – undang, Hal 43-44. 
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Ketiga, Pengujian yang berkenaan dengan keberwenangan lembaga yang 

mengambil keputusan dalam proses pembentukan perundang – undangan. Seperti 

yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwa Proses Pembentukan dan Lembaga 

yang berwenang dalam membuat dan mengeluarkan Perppu adalah Presiden dan 

Terdapat perbedaan yang sangat antara Perppu dengan peraturan Perundang – 

undangan lain. Dimana dalam Proses pembentukan Perppu Presiden secara 

Preoregatif menilai kondisi Negara dalam keadaan “khusus” yaitu Ikhwal 

Kegentingan yang Memaksa dan Melalui Kajian tersebut, maka Presiden 

menganggap perlu untuk mengeluarkan sebuah Perppu sebagai jawaban atas 

persoalan Kekerasan dan Deskriminasi Terhadap anak. Perppu Nomor 1 Tahun 

2016 sebagai Langkah Solutif Pemerintah untuk menekan Tindak Kejahatan 

Kekerasan dan Perilaku Deskriminasi Terhadap Anak. Baru setelah Pemberlakuan 

Perppu, Presiden Kemudian Mengajukan Perppu tersebut sebagai Rancangan 

Untuk kemudian dibahas dan disetujui untuk menjadi Undang – undang di DPR, 

apabila tidak disetujui maka Perppu tersebut harus dicabut. 

Keempat, Pengujian atas hal – hal lain yang tidak termasuk pengujian 

materiil. Perppu tersebut sudah disetujui untuk diajukan menjadi Undang undang 

pada Oktober 2016. Maka mengenai hal lain yang kemudian bias dijadikan analisa 

pengujian diluar pengujian Materiil adalah apakah kajian yang dilakukan oleh 

Pemerintah sehingga Perppu dianggap sebagai Solusi yang layak, misalnya bahwa 

Pemerintah melalui suatu Kelompok khusus membahas dan menganalisa kondisi 

masyarakat khususnya bagaimana penerapan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 

2012 tidak berlaku efektif dimasyarakat dan tidak mampu menekan tingkat 

kejahatan terhadap anak.  
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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, 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 pidana penjara 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. 
30

 

 

Selain itu Perppu Nomor 1 Tahun 2016 mengalami Penambahan yang 

diantaranya adanya pidana tambahan terhadap pelaku dengan status tertentu
31

, 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
32

, 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)”.
33

 

 

Selain tambahan pidana terdapat pula sanksi berupa pengumuman identitas 

pelaku, kebiri kimia, rehabilitasi dan pemasangan alat pendeteksi elektronik. Dan 

                                                           
30

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

Tentang Perlindungan anak, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5882. 
31

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)). 
32

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”. 
33

Perpu Nomor 1 Tahun 2016 pasal 82 ayat (1) 
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pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan dibawah pengawasan secara berkala oleh 

kementrian di bidang hukum dan social dan kesehatan.  

Dari Aspek Materiil, bahwa pengujian Materiil dmaksud apabila hadirnya 

Perppu Selain sebagai Peraturan yang melanggar Hak Masyarakat tertentu, juga materi 

muatan Perppu ternyata tidak jauh berbeda dengan Perubahan yang terjadi pada 

Undang – Undang Sebelumnya Nomor 23 Tahun 2002 menjadi Undang – Undang 

Nomor 35 Tahun 2014, Karakter perubahannya sama, yaitu perubahan dan 

penambahan pada Sanksi, diperketat pada wilayah sanksi, hanya bedanya kali ini 

Perppu hadir dengan Hukuman yang “ Wah” yaitu Kebiri Kimia. Tidak jauh berbeda 

dengan revisi Undang – undang saja. Tapi dalam hal ini pun Pelaksanaan Hukuman 

kebiri menuai Pro Kontra. Yaitu Pelaksanaan hukuman kebiri Kimia yang ditolak oleh 

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan Kebiri kimia menjadi sanksi yang “sadis” dan tidak 

menjadi Penolong bagi Korban Perilaku kekerasan dank Deskriminasi terhadap anak, 

maksudnya bahwa dimana pemerintah setelah kebiri kimia diberlakukan dan perhatian 

terhadap korban? Seperti ini, apakah dengan kebiri kimia akan mengembalikan semula 

psikologis anak korban kejahatan. Baiknya kalaupun Kebiri kimia diberlakukan, 

Pemerintah pun memikirkan bagaimana korban.  

1. Pidana Kebiri dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 

Kebiri atau yang dalam dunia medis dikenal dengan istilah kastrasi, 

sebenarnya telah dipraktikkan sejak lama. Kastrasi pada manusia sendiri memiliki 

banyak arti namun secara umum diartikan sebagai upaya mendisfungsikan 

hormon seksual (fungsi reproduksi) pada manusia. Dalam sejarah kastrasi, 

metode-metodenya telah berkembang seiring penemuan metode baru dengan tidak 

lagi dilakukan bedah, kecuali pada kepentingan dunia kedokteran.  
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Pidana kebiri (Kastrasi) memang belum ada dalam system pemidanaan di 

Indonesia. Di Indonesia menurut pasal 10 KUHP baru dikenal 4 (Empat) stelsel 

pemidanaan yakni pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan dan pidana 

denda, juga ada satu lagi jenis pemidanaan baru menurut UU NO 20 Tahun 1946 

tentang pidana tutupan. Didalam literatur per Undang-undangan Indonesia sendiri, 

ketentuan mengenai kejahatan seksual  terhadap anak di atur dalam pasal 290 

KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama tujuh tahun. Selanjutnya 

ketentuan khusus yang mengakomodir kepentingan anak-anak di atur dalam UU 

NO 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan anak, dengan ancaman pidana penjara 

paling lama lima belas tahun, dan paling singkat tiga tahun serta denda paling 

banyak Rp. 300.000.00 ( tiga ratus juta rupiah). 

Pada pria, kastrasi dilakukan dengan tiga cara. Pertama, memotong 

saluran sperma ke arah penis yang kemudian tren dengan nama vasektomi dalam 

istilah kontrasepsi. Kedua, mengeluarkan atau meniadakan organ penghasil 

sperma (testis) yang terdapat pada kantung skrotum di bawah batang kemaluan 

laki-laki. Ini dikenal dengan istilah orkiektomi. Ketiga, penyuntikan atau injeksi 

bahan kimia yang mematikan fungsi organ penghasil sperma (testis) itu sendiri. 

Ini dikenal dengan metode kastrasi kimiawi. Metode ini yang telah lazim 

digunakan di zaman ini dalam kepentingan pemberantasan kejahatan. 

Kembali melihat secara materiil, bagaimana Perpu Nomor 1 Tahun 2016 

menyatakan bahwa Perbuatan kekerasandan Deskriminasi terhadap anak 

diberlakukan pidana mati Jika mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit 

menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal 

dunia. Dan Penerapan kebiri Kimia terhadap Pelaku yang disebut sebagai 
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Residivis. Yaitu dimana Pelaku yang sama dan melakukan Perbuatan pidana nya 

secara lebih dari sekali.  

Menurut penulis bahwa, substansi atau materiil dari Perppu Nomor 1 

Tahun 2016 ditinjau dari sudut pandang (poin Of View) Konstitusi, Hukuman 

kebiri melanggar Hak Konstitusional dan Hak Asasi Manusia Pelaku kekerasan 

Sterhadap anak. Sebagaimana dalam Pasal 28B Ayat (1), yang Berbunyi “ setiap 

Orang berhak membentuk Keluarga dan melanjutkan keturunan melalui 

Perkawinan yang sah”. Terlepas dari persoalan bahwa kualitas Perbuatan 

Kekerasan dan deskriminasi terhadap anak adalah sebagai perbuatan Luar biasa 

yang mengguncang rasa kemanusiaan. Undang – Undang Dasar NRI Tahun 1945 

memberikan Perlindungan Konstitusional bagi warga Negaranya, termasuk pelaku 

kekerasan terhadap anak. Karena dampak dari Kebiri kimia adalah terhentinya 

system kerja Alat Reproduksi Manusia dan sanksi Kebiri kimia seperti menutup 

menutup Peluang Pelaku untuk membentuk keluarga dan meneruskan keturunan 

dalam perkainan yang sah. Selain itu Kebiri Kimia lebih menakankan kepada 

tindakan Balas dendam yang Sadis ketimbang memberikan Pembinaan dan 

Pemberian Efek jera. Karena menurut penulis semangat yang terbangun dalam 

Penerapan Hukuman kebiri lebih kepada semangat Pembalasan daripada semangat 

pencegahan. Oleh karena itu penulis merekomendasikan kembali menguji Perppu 

Nomor 1 Tahun 2016. 

Selain Bertentangan dengan Undang – Undang Dasar NRI 1945 Pasal 28B 

ayat (1) tentang Ha katas membentuk dan meneruskan Keturunan melalui 

Perkawinan, selain itu juga bertentangan dengan pasal 28 Ayat (2) yaitu setiap 

Orang Bebas dari Penyiksaan dan Perlakuan yang Merendahkan derajat dan 



55 
 

Martabat Manusia. Sehingga sebagai Dasar bahwa Perppu Nomor 1 Tahun 2016 

yang telah disetujui Oleh DPR untuk menjadi Undang – Undang dapat pula diuji 

Materiikan ke Mahkamah Konstitusi karena Matteri muatan Perppu Nomor 1 

Tahun 2016 bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945. Mengenai Apakah 

Perppu bias diuji Materikan di Mahkamah Konstitusi akan dibahas selanjutnya.  

2. Mahkamah Konstitusi berwenang Menguji Perppu 

Tata urutan Peraturan Perundang – undangan sesuai Undang – undang 

Nomor 12 Tahun 2011 pasal Pasal 7 Ayat (1) jenis dan hierarki peraturan 

perundang – undangan terdiri dari : 

a. Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. 

c. Undang – undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang. 

d. Peraturan pemerintah. 

e. Peraturan Presiden. 

f. Peraturan Daerah Provinsi, dan 

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
34

 

 

Sesuai dengan Tata Urutan diatas, Hanya Perppu dan Ketetetapan MPR 

lah yang terdapat Perbedaan dalam Mekanisme tata cara Pembuatannya, namun 

tidak berarti bahwa luput dari proses Pengujian dari Lembaga yang berwenang. 

Menurut Penulis bahwa Perppu yang dalam hal ini bersifat temporer dan 

kemudian bias diajukan dalam Rapat Di DPR untuk menjadi Undang – Undang, 

maka Perppu adalah bagian dari Objek Pengujian di Mahkamah Konstitusi dan 

Undang – Undang Dasar lah yang menjadi Peraturan Pembanding, apabila Perppu 

dibuat tidak melalui Mekanisme dan dibuat tidak melalui Lembaga yang 

berwenang maka Uji Formil dan bila Substansi Materi muatan Perppu 

Bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan Melanggar Hak – Hak 

                                                           
34

Lihat undang – undang Nomor 12 Tahun 2011 pasal 7 ayat (1). 
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Konstitusi Warga Negaranya maka bias diuji Materikan di Mahkamah Konstitusi 

sebagai Lembaga yang berwenang.  

Perppu Nomor 1 Tahun 2016 adalah salah satunya yang menjadi Objek 

Pengujiannya. Dilihat dari Aspek Formiil misalnya, Perppu dianggap sebagai 

Langkah yang terlalu Dini juga tidak tepat oleh Presiden tanpa melalui Kajian 

serta memanfaatkan Hak Preoregatif penilaian Subjektiv nya untuk membuat dan 

Menertibkan Perppu, padahal karakter Perubahannya sama dengan mengajukan 

UU baru yaitu Penambahan Sanksi, sama dengan Berubahnya Undang – Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 ke Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan 

Perubahan Undang – Undang 35 Tahun 2014 ke Perppu Nomor 1 Tahun 2016.  

Dari sisi Materinya Perppu Nomor 1 Tahun 2016 dianggap Bertentangan 

dengan UUD NRI Tahun 1945 atas Hak untuk meneruskan keturunan melalui 

Perkawinan yang sah dan hak untuk bebas dari penyiksaan dan tindakan yang 

merendahkan martabat. Kebiri kimia dianggap memangkas dan mematikan fungsi 

Reproduksi dan tindakan penyiksaan sadis dan Merendahkan Martabat manusia. 

Maka setelah Perppu Nomor 1 Tahun 2016 yang diajukan Presiden dan disetujui 

Oleh DPR untuk menjadi Undang – Undang maka Pengujian ke Mahkamah 

Konstitusi tetap Terbuka.  

 

 

 


