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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Akhir-akhir ini kekerasan seksual terhadap anak-anak di Indonesia 

begitu marak. Melalui sodomi, pemerkosaan, bahkan tidak jarang dalam 

kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia) yang berujung 

pada tindakan pembunuhan. Dengan banyaknya kasus yang ada, akhirnya 

pemerintah memberikan perhatian serius dengan mengupayakan 

amandemen undang-undang perlindungan untuk diberikan hukum yang 

setimpal bagi para pelakunya. Kebiri murupakan hukuman yang dianggap 

efektif dan memeberi efek jera.  

Akan tetapi gagasan tentang kebiri sampai saat ini masih menuai 

pro dan kontra dikalangan masyarakat, dengan demikian perlu kiranya 

untuk lebih awal memahami hukuman kebiri dalam berbagai perspektif 

dan sudut pandang. 

Berdasarkan catatan resmi ILO (International Labour 

Organization) dan diperkuat oleh UNICEF (United Nation Children’s 

Fund) di Indonesia jumlah anak-anak yang menjadi korban tindak pidana 

kejahatan seksual mencapai 70.000 orang tiap tahunnya dan dari jumlah 

tersebut 21.000 diantaranya ada di pulau Jawa.1 

                                                             
1Supriyadi Widodo Ediyono Dkk, Menguji Euforia Kebiri,(Jakarta: Institute For Criminal 

Justice Refrom, 2017), hal. 1. 
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 Berdasarkan data dari KPAI tahun 2012 ada sejumlah 412 kasus, 

tahun 2013 sejumlah 343, tahun 2014 sejumlah 656 kasus, tahun 2015 

sejumlah 218 kasus, tahun 2016 sejumlah 29 kasus, dan di tahun 2017 ini 

khususnya di Tasikmalaya ada 13 kasus. Menunjukkan kasus kekerasan 

seksual terhadap anak meliputi pemerkosaan, pencabulan, sodomi, 

pedofilia dan lain sebagainya. 

 Tentunya ini bukan jumlah yang sedikit jika melihat data yang 

telah disebutkan di atas, maraknya pemberitaan di berbagai media masa 

terkait kasus-kasus kejahatan seksual terhadap anak. Masih segar dalam 

ingatan kasus kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) yang terjadi 

terhadap siswa sekolah Jakarta Internasional school (JIS), kasus seorang 

pria bernama Andri Sobari alias Emon yang menyodomi puluhan anak 

laki-laki di Sukabumi. Bahkan tidak jarang pelaku berasal dari kalangan 

tertentu seperti, oknum penegak hukum, publik figur dan para pendidik.  

 Melihat data dan kasus-kasus yang terjadi tentunya ini sangat 

memprihatinkan, dampak yang akan terjadi terhadap anak yang menjadi 

korban kekerasan dan pelecehan seksual atau pedofilia ini juga bukan 

main, seperti dampak psikologis yakni trauma, dampak fisik seperti 

tertular penyakit, dampak cidera tubuh yang mana terdapat kerusakan 

organ internal bahkan dapat menyebabkan kematian, belum lagi dampak 
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sosial seperti dikucilkan dari lingkungan sekitar.2 Dampak seperti inilah 

yang kemuadian merampas hak dan kehidupan masa depan seorang anak. 

 Dalam perspektif viktimologi, anak adalah salah satu kelompok 

rentan yang wajib mendapatkan perlindungan dari negara. Anak-anak 

berada dalam kondisi yang secara fisik dan psikis tidak mampu 

melindungi dirinya sendiri, karena itu wajib mendapatkan perlindungan. 

Bentuk perlindungan yang seharusnya diberikan negara adalah 

memastikan anak-anak terbebas dari praktek-praktek diskriminasi, 

ekploitasi dan kekerasan, termasuk kekerasan seksual.3 

Pemerintah telah sepakat memasukkan kebiri sebagai salah satu 

tambahan hukuman bagi pelaku kejahatan asusila pada anak.Ketua Komisi 

Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Asrorun Ni'am Soleh meyakini 

kebiri dapat menjadi shock therapy sehingga kasus kejahatan seksual pada 

anak tak terulang kembali. Menurut dia, sejak hukuman kebiri diwacanakan 

oleh pemerintah pada akhir 2015 lalu, ada tren penurunan jumlah 

pengaduan yang diterima KPAI. 

Soal adanya penolakan sejumlah aktivis HAM atas hukuman 

kebiri, Asrorun menyatakan bahwa hukuman tersebut akan diberlakukan 

karena negara memandang kejahatan seksual pada anak adalah 

pelanggaran serius. Dalam melihat persoalan ini, kata dia, negara harus 

melihat dari perspektif korban yang menanggung derita. Asrorun 

                                                             
2 Dewi Ema Anindia,http://klikdokter.com/healthnewstopics/topik-utama/pelecehan-seksual-

pada-anak. Diakses 4 Oktober 2017 
3Supriyadi Widodo Ediyono ,Menguji Euforia Kebiri, hal. 3. 

http://klikdokter.com/healthnewstopics/topik-utama/pelecehan-seksual-pada-anak
http://klikdokter.com/healthnewstopics/topik-utama/pelecehan-seksual-pada-anak
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menyebut bahwa hukuman kebiri juga sudah diterapkan di negara lain 

yang juga menjunjung tinggi demokrasi dan HAM. Oleh karena itu, 

pemerintah Indonesia juga tak ragu menerapkan hukuman serupa untuk 

kejahatan asusila. 

Dengan adanya dukungan pemerintah untuk diberlakukannya 

hukuman kebiri bagi pelaku pedofilia, maka penulis ingin meneliti hal 

tersebut ditinjau dari perspektif Majelis Ulama Indonesia4 (MUI) dan 

Majelis Tarjih Muhammadiyah. Bagaimanakah pandangan dari dua 

majelis tersebut tentang diberlakukannya hukuman kebiri bagi pelaku 

kejahatan seksual terhadap anak (pedofilia). 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang diatas, maka penyusun mencoba 

mencari jawaban secara ilmiah dari rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan hukum dan dasar hukum yang digunakan oleh 

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MUI tentang hukuman kebiri bagi 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) ? 

2. Apa persamaan dan perbedaan pandangan dari Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dan MUI dalam pengambilan istimbat hukum tentang 

hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak 

(pedofilia) ? 

 

 

                                                             
4 Selanjutnya ditulis MUI  
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C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan 

 Adapun tujuan dalam penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui pandangan Majelis Tarjih Muhammadiyah dan 

MUI tentang implementasi hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak (pedofilia) 

b. Untuk mengetahui analisis hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan 

seksual terhadap anak (pedofilia) menurut Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dan MUI. 

2. Manfaat penelitian 

Penelitian tentang hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual 

terhadap anak ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara 

teoritis maupun praktis. 

1. Manfaat teoritis 

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu menambah 

khazanah keilmuan terkait dengan analisis hukum islam. 

b. Memberikan irformasi dan menambah pengetahuan secara 

akademis serta menjadi literature hukum islam tentang 

hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. 

2. Manfaat praktis 

a. Diharapkan dapat menjadi sebuah pertimbangan bagi para 

penegak hukum dalam menyelesaikan tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak, sebagai pelaku dan 
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mendapatkan hukuman yang sama dengan perbuatannya  

serta memberikan efek jera. 

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan 

pemikiran, baik bagi praktisi maupun masyarakat umum. 

D. Telaah Pustaka 

Untuk mengetahui bahwa penelitian yang akan dilakukan sesuai 

atau tidak, dan perbedaan serta kesamaan dalam suatu penelitian terdahulu, 

maka terdapat beberapa relevansi dengan tema penelitian yang penulis 

pilih, diantaranya adalah; 

Arifah, dalam skripsinya yang berjudul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”, menjelaskan 

bagaimana perlindungan hukum. Dalam penelitiannya lebih menekankan 

pada bagaimana pertanggungjawaban pelaku ditinjau dari Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.5 Penulis disini akan 

menjelaskan bagaimana ketentuan hukum yang difatwakan oleh kedua 

majelis tersebut, baik dari Majelis Tarjih Muhammadiyah atau Majelis 

Ulama Indonesia. 

 Ahmad Sandi, dalam skripsinya yang berjudul “Hukuman Kebiri 

Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan Peluang 

Penerapannya di Indonesia”, menjelaskan kebiri secara umum saja dan 

                                                             
5Arifah,  “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Seksual”. Skripsi 

,(Yogyakarta: Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2010). 
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menggambarkan negara-negara yang memberlakukan hukuman kebiri 

serta pemberlakuannya di Indonesia.6 

 Analta Inala, dalam skripsinya yang berjudul “Hukuman Kebiri 

Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) Studi 

Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”, menjelaskan hukuman 

kebiri dari aspek Hukum Islam dan Hukum Positif.7 Dalam skripsinya 

hanya menjelaskan secara garis besarnya saja.  

 Selebihnya penyusun belum menemukan karya yang khusus 

membahas hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak 

(pedofilia) dari sudut pandang Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis 

Ulama Indonesia (MUI). Oleh sebab itu penelitian ini bersifat baru dalam 

metodologi dan sudut pandang. 

E. Kerangka Teori 

Untuk membangun kerangka teori dalam penelitian ini, pertama 

penyusun akan menjelaskan defenisi umum tentang objek penelitian yaitu 

hukuman kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Kebiri yang 

dimaksud disini sebagai konsekuensi hukuman dari tindak pidana 

kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) merujuk pada Peraturan 

                                                             
6Ahmad Sandi, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Pedofilia Dalam Perspektif Hukum Islam dan 

Peluang Penerapannya di Indonesia”,Skripsi (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif 

Hidayatullah, ,2015). 
7Analta Inala, “Hukuman Kebiri Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak (pedofilia) 

Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Positif”Skripsi,(Yogyakarta:Fakultas Syariah dan 

Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga,2016). 
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Pemerintah pengganti Undang-undang8 (Perppu) Nomor 1 Tahun 2016 

sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. 

Pada dasarnya, ada dua macam teknik kebiri, yaitu kebiri fisik dan 

kebiri kimiawi. Kebiri fisik dilakukan dengan cara mengamputasi organ 

seks eksternal pemerkosa, sehingga membuat pelaku kekurangan hormon 

testosteron. Kurangnya hormon ini akan banyak mengurangi dorongan 

seksualnya. Sementara itu, kebiri kimiawi dilakukan dengan cara 

memasukkan zat kimia anti-androgen ke tubuh seseorang supaya produksi 

hormon testosteron di tubuh mereka berkurang. Hasil akhirnya sama 

dengan kebiri fisik.9 Dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2016 kebiri yang 

dimaksud adalah kebiri kimiawi. 

Di Indonesia kebiri kimiawi mulai ditetapkan dalam ayat 7 pasal 

81 Perppu Nomor 1 Tahun 2016 pada 25 Mei 2016, tindakan kebiri 

diputuskan bersama denga pidana pokok, memuat jangka waktu paling 

lama 2 tahun dilaksanakan setelah terpidana menjalani pidana pokok. 

Pelaksanaannya berada dibawah pengawasan oleh kementerian yang 

menyelenggrakan dengan disertai rehabilitasi. Kebiri ditetapkan sebagai 

hukuman dengan tujuan dapat memberikan efek jera dan mampu 

mencegah secara komprehensif pada pelaku kekerasan seksual terhadap 

anak serta dapat menciptakan rasa aman, nyaman, tentram dan tertib pada 

masyarakat. 

                                                             
8  Selanjutnya ditulis Perppu 
9 Bestari Kumala Dewi-efek-hukuman-kebiri-kimiawi-pada-tubuh http Kompas.com 

Diakses 13 Oktober 2017  
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Sanksi kebiri dalam islam dikenal dengan (al ikhsa’) artinya adalah 

pemotongan dua buah zakar (testis) yang dapat dibarengi dengan 

pemotongan penis. Kebiri bertujuan menghilangkan syahwat dan 

menjadikan mandul. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian  

Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan. Dimana penulis 

lebih banyak menggunakan data-data, perundang-undangan, buku-buku 

dan kepustakaan lainnya. 

2. Pendekatan  

 Dalam penelitian ini, pendekatan yang dianggap tepat untuk 

dilakukan adalah pendekatan Yuridis Empiris dan pendekatan 

perbandingan (Comparative Approach). Pendekatan Yuridis Empiris 

adalah pendekatan yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata 

dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. 

Sedangkan metode pendekatan perbandingan (Comparative Approach) 

yang dilakukan dengan mengadakan studi perbandingan hukum. Menurut 

Gutteridge, perbandingan hukum merupakan suatu metode studi dan 

penelitian hukum. Gutteridge membedakan antara perbandingan hukum 

yang bersifat deskriptif yang tujuan utamanya adalah untuk mendapatkan 

informasi dan perbandingan hukum terapan yang mempunyai sasaran 
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tertentu.10 Menurut Van Apelddom, perbandingan hukum merupakan suatu 

ilmu bantu bagi ilmu dogmatik dalam arti bahwa untuk membandingkan 

dan menilai aturan-aturan hukum dan putusan-putusan pengadilan yang 

ada dengan sistem hukum lain. Pendekatan tersebut digunakan karena 

berkaitan dengan tugas akhir penulis yang membahas tentang hukuman 

kebiri bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) menurut 

Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Majelis Ulama Indonesia (MUI). 

3. Jenis Bahan Hukum 

 Penulis menggunakan teknik studi tokoh sebagai salah satu upaya 

untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terdiri dari: 

a. Bahan Hukum Primer: 

  Bahan hukum primer ini melauli wawancara tokoh, baik 

dari tokoh Muhammadiyah maupun tokoh Majelis Ulama Indonesia 

(MUI), yang nantinya diharapkan bisa memudahkan penulis dalam 

meneliti penelitian tersebut. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

  Bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan 

primer, dimana mengacu pada buku, karya ilmiah, surat kabar, 

majalah, kitab fikih, hasil penelitian, jurnal hukum, artikel dan 

internet yang berkaitan dengan materi pembahasan tugas akhir 

penulis. 

                                                             
10G.W. Paton..A textbook of Jurisprudence. English Language Book Society, (London: Oxford 

University Press, 1972),  hal. 42. 

 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum .(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), 

hal. 132. 
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c. Bahan Hukum Tersier 

  Bahan- bahan hukum yang dipakai penulis sebagai bahan 

tersier adalah bahan hukum yang bisa digunakan untuk memberikan 

penjelasan terhadap bahan primer dan bahan sekunder, yang terdiri 

berbagai kamus hukum dan politik, serta ensiklopedia atau kamus 

besar Bahasa Indonesia. 

4.  Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan dokumentasi 

dan wawancara. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data 

tertulis, tercetak dan terekam yang dapat digunakan sebagai keterangan 

baik dari Internet, Majalah, Karya Ilmiyah, dan segala sumber terkait 

dengan perbandingan hukum terhadap  ancaman hukuman kebiri bagi 

pelaku kekerasan seksual terhadap anak (pedofilia) menurut Majelis Tarjih 

Muhammadiyah dan MUI. 

5. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Data-data yang terkumpul melalui berbagai sumber akan dianalisis. 

Dalam hal ini penulis menggunakan metode analisa Deskriptif Kualitatif 

dan Content Analis (analisa isi) 

 Analisa Deskriptif Kualitatif adalah menggambarkan hasil 

penelitian yang telah penulis peroleh, kemudian data tersebut dianalisis 

berdasarkan peraturan perundang-undangan serta teori-teori yang 

menghubungkan dengan permasalahan yang diangkat dari contoh-contoh 

kasus tindak pidana yang terjadi 
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 Analisis isi (content analysis). Weber menyatakan bahwa Analisis 

isi adalah metodologi penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur 

untuk menarik kesimpulan yang sahih dari sebuah buku atau dokumen. 

Defenisi berikutnya dikemukakan oleh Krippendorff yakni teknik 

penelitian yang dimanfaatkan untuk menarik kesimpulan yang replikatif 

dan sahih dari data atas dasar konteksnya.11 Metode ini digunakan untuk 

mengkaji pasal atau ketentuan hukum dan kandungan makna yang ada di 

dalamnya. 

G. Rencana Sistematika Penulisan 

 Dalam penulisan hukum ini penulis membagi dalam 4 Bab, bab 

yang tujuannya mempermudah dalam pemahamannya. Adapun 

sitematikanya sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN 

 Merupakan bab yang memuat pendahuluan yang berisi latar 

belakang, yaitu memuat landasan ideal (das sollen) berkaitan dengan 

alasan atau factor pendorong untuk dilakukan kajian yang mendalam. 

Rumusan masalah memuat beberapa permasalahan yang diangkat dan 

dibahas mendalam dalam pembahasan. Tujuan, memuat pernyataan 

singkat apa saja yang akan dicapai dalam penulisan hukum ini. Manfaat 

penulisan, yaitu uraian mengenai kegunaan secara teoritis dan praktis. 

Metode penulisan dan sistematika penulisan untuk mempermudah proses 

pembuat penulisan hukum ini. 

                                                             

11Soejono dan Abdurrahman..amatode Penelitian. (Jakarta: PT. Rineka Cipta dan PT Bina 

Adiaksara, 2005), hal. 13. 
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BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis akan memaparkan landasan teori atau kajian 

teori yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat antara lain 

tentang tinjauan umum kebiri kimiawi, teori efektifitas hukum, teori 

pemidanaan, penertian tindak pidana dan unsurnya. 

BAB III PEMBAHASAN 

Bab ini mengurai apa saja yang menjadi pembahasan objek kajian 

dalam penulisan. Pembahasan akan dikaitkan dengan kajian teori serta 

landasan yuridis sehingga akan memperdalam dan lengkap. Pemaparan 

dan penguraian dalam permasalahan dieksplorasi dan digali sedalam 

mungkin untuk mendapat 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 penulis dan beberapa 

rekomendasi terhadap penyelesaian permasalahan yang diangkat dalam 

penulisan hukum ini yang diharapkan bisa memberi manfaat bagi semua 

pihak.  


