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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukuman kebiri muncul dalam tatanan hukum Indonesia setelah marak

terjadi kasus pemerkosaan dan kasus pedofilia (penyimpangan orientasi seksual

seseorang yang mendapatkan kepuasan seks dari anak-anak). Pedofilia adalah

perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dengan anak-anak dimana kategori

anak-anak di sini adalah anak dibawah usia 15 tahun sesuai dengan ketentuan

aturan di Indonesia.

Kasus Jakarta Inernational School adalah kasus pembuka tabir dari

berbagai kasus kejahatan seksual terhadap anak yang telah ada

sebelumnya.1Masih hangat dalam ingatan kita terjadinya kasus pelecehan seksual

terhadap MAK, AL, dan DA yang menetapkan dua guru TK JIS Neil Bantleman

dan Ferdinant Michael atau Ferdinandt Tjiong sebagai tersangka.2 Neil dan

Ferdinant ditetapkan sebagai tersangka setelah dilakukan gelar perkara oleh

penyidik unit perlindungan anak dan perempuan (PPA) Polda Metro Jaya melalui

gelar perkara yang  didasarkan kepada sejumlah bukti dan keterangan saksi serta

korban. Sidang terhadap ke dua tersangka pelecehan seksual terhadap siswa JIS

tersebut dilangsungkan secara tertutup. Mereka ditahan atas tuduhan pelecehan

seksual dan dijerat dengan pasal 80, 82 UU No. 23 Tahun 2002 tentang

1Supriyadi Widodo dan Ahmad Sofian, Menguji Euforia Kebiri, (Jakarta: ECPAT
Indonesia, 2016), hlm. 1

2Apriliani Gita Fitria, Dua Guru JIS ditahan, dikutip dari https:
//metro.tempo.co/read/news/2014/07/15/064593008, diakses pada hari Sabtu tanggal 4 Februari
2017 pukul 10.05 WIB.
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Perlindungan Anak dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara dengan denda

minimal 60 juta rupiah dan maksimal 300 juta rupiah.

Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak terus bermunculan, tak lama

berselang terjadi pula kasus pembunuhan terhadap anak perempuan berinisial

PNF (9 tahun) yang oleh penyidik diduga telah terjadi pemerkosaan sebelum

terjadi pembunuhan. Korban ditemukan meninggal di dalam kardus minuman air

mineral yang ditemukan di Kampung Belakang, Jl. Sahabat RT. 06 RW. 05,

kamal, Kalideres, Jakarta Barat. Pada proses pencarian pelaku pembunuhan

terhadap PNF, polisi memeriksa beberapa orang saksi termasuk seorang remaja

putri berinisial T (15 Tahun) yang ternyata kepada penyidik polwan mengaku

telah pula dicabuli oleh pelaku yang sama berinisial AD (Agus Darmawan).3

Puncaknya terjadi pada saat kasus yang menimpa Yuyun mencuat ke

publik yang terjadi pada awal tahun 2016 lalu. Hati siapa yang tak akan jeri

membaca berbagai pemberitaan media massa pada April lalu mengenai kematian

tragis Yuyun, remaja berusia 14 tahun asal Bengkulu yang secara keji diperkosa

dan dibunuh oleh 14 orang. Awalnya kasus ini hanya menjadi berita lokal, setelah

sejumlah aktivis menemukan artikel tersebut dan memulai kampanye untuk

mendukung Yuyun serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai situasi

kekerasan seksual di Indonesia, kasus Yuyun menjadi pembicaraan di media

sosial dan akhirnya menjadi pemberitaan nasional.

Perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat turut pula

mempengaruhi gaya dan pola hidup sebagian masyarakat di Indonesia. Perubahan

3Widodo S. Jusuf, Rekonstruksi Pembunuhan Anak dalam Kardus dan Pencabulan oleh
Agus digelar Bersamaan, dikutip dari http://www.beritasatu.com/megapolitan/313842 , diakses
pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 jam 09.31 WIB
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tersebut hampir merata di semua bidang, baik sosial, ekonomi, budaya, politik dan

lain sebagainya. Seiring kemajuan ilmu dan teknologi tersebut tentu saja dapat

membawa manfaat yang besar bagi kemajuan sebuah negara. Namun dari sisi lain

hal tersebut menjadi salah satu faktor pendukung terjadinya kekerasan seksual, di

mana sebagian besar pelaku kejahatan seksual memanfaatkan internet sebagai

salah satu media untuk mendapatkan calon korbannya. Perkembangan teknologi

juga mempengaruhi psikologi penggunanya, di mana banyak terdapat tayangan

kekerasan, seks dan pornografi yang mudah di akses melalui berbagai media

sehingga telah mencuci otak masyarakat Indonesia dengan karakter iri,

dengki,kekerasan dan pornoaksi. Termasuk di dalamnya lagu-lagu yang semakin

tidak mendidik, di mana isi dan tampilannya begitu vulgar.

Selain faktor perkembangan teknologi, masalah sosial dan ekonomi juga

menjadi faktor pendorong. Ditambah lagi dengan tumpulnya instrumen penegakan

hukum yang tidak maksimal memainkan perannya dan tidak menimbulkan efek

jera bagi para pelaku kekerasan seksual terhadap anak.

Kejahatan seksual terhadap anak saat ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA) menemui adanya fenomena

baru dari kejahatan seksual terhadap anak, dimana banyak kasus perkosaan

terhadap anak saat ini banyak dilakukan oleh segerombolan orang atau disebut

gangrape. Seperti efek domino fenomena ini muncul hampir di seluruh wilayah

nusantara.4

4Fenomena Gangrape Jadi Modus Terbaru Kejahatan Seksual terhadap Anak, dikutip
dari http://www.jawapos.com/read/2016/08/22/46227, diakses pada hari Selasa tanggal 28
Februari 2017 jam 09.38 WIB.
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Fenomena ini tentu saja memantik kemarahan publik. Bagaimana tidak,

korban kejahatan gangrape ini adalah seorang anak yang kemudian diperkosa

secara brutal lalu dibunuh. Pengawasan orang tua dan keluarga terhadap anak

mutlak diperlukan sebagai antisipasi dan bentuk kewaspadaan terhadap kasus

seperti ini. Data Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Kamnas

Perempuan), dalam kurun tahun 2015 terdapat 321.752 kasus kekerasan seksual

terhadap perempuan, 2.399 di antaranya merupakan kasus perkosaan. Selain itu,

terdapat 1.726 kasus kekerasan terhadap anak hingga Agustus 2015 dan 58 persen

di antaranya kasus pelecehan seksual.5

Khotimun Susanti (Imun) aktivis LBH APIK Indonesia dan Nathalia

Naibaho,6 staf pengajar Hukum Pidana Uneversitas Indonesia, Depok

memaparkan bahwa hukum dan aparat penegak hukum seolah tidak punya

kekuatan untuk melindungi kaum perempuan dan anak, serta memberikan efek

jera terhadap pelaku dan calon pelaku. Depresi dari situasi sosial politik turut

meningkatkan jumlah kasus perkosaan. Imun juga menambahkan bahwa

persoalannya justru terletak pada cara berfikir (mindset) yang menempatkan

perempuan dan anak sebagai objek seksual. Situasi eksternal, seperti konflik,

politik, ketidakadilan ekonomi dan lain lain hanya pelengkap saja.

Menurut Imun, pemerkosaan sesungguhnya dimulai dari adanya cara

berpikir yang tidak setara, sehingga menyebabkan pihak lain dijadikan objek

seksual. Maka tak mengherankan jika korban perkosaan adalah perempuan dan

anak, baik anak laki-laki maupun perempuan, karena mereka dipandang sebagai

5Penyebab Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual pada Anak, dikutip dari
http://www.parenting.co.id, diakses pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 jam 09.41 WIB.

6Ibid
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objek seksual oleh laki-laki. Cara berpikir seperti itu membudaya, namun sayang,

seolah justru perempuan yang sering kali disalahkan, jika terjadi perkosaan,

misalnya karena cara berpakaian dan sikap yang dianggap salah.

“Sedangkan faktanya, dari kasus-kasus yang ada, hal tersebut tidak memiliki

korelasi karena pemerkosaan sering kali dilakukan oleh orang-orang terdekat,

bahkan oleh anggota keluarganya sendiri, tanpa ada hubungannya dengan cara

berpakaian ataupun sikap dari korban,” kata Imun.

Bicara soal penegakan hukum yang terdiri dari peraturan perundangan,

aparat penegak hukum, dan kultur hukum masyarakat menurut Nathalia Naibaho

juga belum memadai. Rujukan hukum yang digunakan aparat penegak hukum

dalam kasus kekerasan seksual selama ini adalah Kitab Undang-undang Hukum

Pidana (KUHP) pada Bab Kejahatan Kesusilaan, antara pasal 285- 292, yang

memuat tentang pemerkosaan dan pencabulan. “Dalam pasal-pasal itu,

pemerkosaan masih didefinisikan memasukkan penis ke vagina, sedangkan

memasukkan benda maupun bagian tubuh ke vagina belum termasuk definisi

pemerkosaan,” papar Imun.

Selain itu, sejumlah bentuk kekerasan seksual pun belum terakomodasi

oleh KUHP, antara lain kata-kata yang mengarah kepada penghinaan atau

merendahkan martabat tubuh perempuan, aborsi paksa, kontrasepsi paksa, dan

banyak bentuk kekerasan seksual lain. Akibatnya, banyak kekerasan seksual yang

tidak dihukum karena tidak memiliki payung hukum.

Hukuman yang ditetapkan dalam KUHP pun masih rendah, yaitu

maksimal 7 tahun, jika mengakibatkan luka berat, dan maksimal 12 tahun, jika
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mengakibatkan kematian. Dan, apabila pelaku masih anak-anak, berarti belum

berusia 18 tahun, maka menurut Nathalina, hukuman yang dapat dijatuhkan

kepada mereka hanyalah setengah dari ancaman pidana terhadap orang dewasa.

“Ketentuan itu sesuai dengan pasal 79 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana

Anak, karena mereka dianggap sebagai orang yang belum dapat bertanggung

jawab secara penuh atas tindakan yang dilakukan, dan sistem peradilan pidana

serta pemenjaraan dipandang sebagai proses yang kurang membawa kebaikan

kepada anak, meski perbuatan mereka tergolong serius menurut anggapan

masyarakat.

Hukum acara yang digunakan oleh polisi, jaksa, maupun hakim dalam

kasus kekerasan seksual saat ini hanyalah Kitab Undang-undang Hukum Acara

Pidana (KUHAP), yang sangat menyulitkan korban karena mengharuskan adanya

2 orang saksi (pasal 185 ayat 2). “Padahal, pemerkosaan biasanya dilakukan di

tempat yang sulit dilihat orang lain, sehingga memperoleh 2 orang saksi sangatlah

sulit,” papar Imun. “Juga alat-alat bukti yang sulit juga diperoleh menyebabkan

proses di kepolisian berhenti karena syarat untuk dibawa ke jaksa belum dapat

terpenuhi.”

Dari sisi keadilan untuk korban, dalam peraturan perundangan yang sudah

ada pun tidak memuat restitusi (ganti rugi yang ditanggungkan kepada pelaku),

dan atau kompensasi (ganti rugi oleh negara karena gagal melindungi warganya

dari kejahatan seksual). Restitusi hanya ada untuk anak, yang termuat dalam pasal

71 D, UU No. 35 tentang Perlindungan Anak, sedangkan restitusi untuk dewasa
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bagi korban kekerasan seksual tidak memiliki payung hukum. Kompensasi untuk

korban kejahatan seksual juga sama sekali tidak ada payung hukumnya.

Pemberian perlindungan terhadap anak di dalam kehidupannya sangatlah

penting, sebagaimana yang telah tertulis pada konsideran pembentukan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mengamanatkan

bahwa agar setiap anak kelak mampu memikul tanggung jawab, maka perlu

mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh berkembang dengan

optimal, baik fisik, mental dan sosial serta berhak hidup mulia. Dengan demikian

perlu dilakukan upaya perlindungan dalam rangka mewujudkan kesejahteraan

anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya

perlakuan diskriminasi.

Anak sebagai makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT harus

dilindungi sejak dalam kandungan. Selain itu anak juga mempunyai hak untuk

hidup serta mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat

bahkan perlindungan dari negara, sehingga tidak ada seorangpun manusia maupun

pihak lainnya yang dapat merampas hak hidup dan merdeka tersebut, termasuk

para pemerkosa dan pelaku pedofilia.

Kekerasan seksual terhadap anak ini bukanlah sesuatu hal yang baru tetapi

sudah ada sejak zaman dahulu. Hanya saja eksistensinya selalu berkembang

seiring perkembangan dan kemajuan zaman. Aktifitas seks yang dilakukan oleh

para pemerkosa dan pedofilia sangatlah bervariasi, Mulai dari  menggesekkan

kemaluannya kepada tubuh anak, menelanjangi anak, melakukan masturbasi

dengan anak, bersenggama dengan anak, stimulus oral pada anak, sampai kepada
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melakukan penetrasi terhadap mulut, vagina atau anus dengan menggunakan

penis, tangan ataupun benda-benda asing lainnya.

Akibat yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut dapat menimbulkan efek

traumatik berupa  kerusakan psikologi, emosional, fisik dan sosial yang meliputi

depresi, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan makan, perasaan

rendah diri dan lain sebagainya. Bahkan pelaku pemerkosa tersebut tidak segan-

segan untuk menghilangkan nyawa korban sebelum dan sesudah melakukan

kejahatannya.

Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun

2014 dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPU) Nomor 1

Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002

adalah bentuk kerisauan pemerintah terhadap maraknya terjadi kasus-kasus

kekerasan seksual terhadap anak. Undang-undang tersebut lahir dalam upaya

penjaminan terhadap hak-hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan

berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan serta

sebagai bentuk perlindungan dari negara terhadap kekerasan dan diskriminasi.

Maraknya kasus pemerkosaan dan pedofilia yang terjadi saat ini membuat

pemerintah bergerak cepat untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-undang (PERPU) sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Hal ini dilakukan karena hukuman

yang ada di dalam Undang-undang tersebut dianggap tidak dapat menimbulkan

efek jera terhadap para calon pelaku. Secara umum materi PERPU tersebut



9

9

memuat pemberatan-pemberatan terhadap para pelaku kekerasan seksual terhadap

anak yang salah satunya adalah dikenai tindakan berupa kebiri kimia dalam

bentuk pengebirian syaraf libido.

Praktik pengebirian sudah dilakukan manusia sejak zaman dahulu. Kebiri

kadang dilakukan atas dasar agama atau budaya tertentu dari suatu bangsa.7

Konon, pemenang dalam sebuah peperangan akan mengebiri pihak yang kalah

dengan cara memotong testis atau penis para prajurit yang telah dikalahkan

sebagai tindakan simbolis merampas kekuatan dan keperkasaan mereka. Laki-laki

yang dikebiri pada zaman dahulu kemudian dipekerjakan sebagai pegawai rumah

tangga istana. Dalam sejarah Tiongkok, orang-orang yang dikebiri atau disebut

dengan sida-sida diketahui memegang peranan yang sangat penting dan cukup

besar dalam sejarah dinasti Han dan pada akhir-akhir masa dinasti Ming.

Pengaruh mereka yang cukup besar terkadang sampai merebut kekuasaan dari

penguasa yang sah.

Hanya saja, walaupun pelaksanaan pengebirian telah ada sebelum Islam

datang, Islam tidak mengadopsinya menjadi sebuah ketetapan hukum jinayat.

Islam memiliki cara tersendiri dalam memberikan hukuman dan pengajaran

terhadap para pelaku jarimah.

Dalam kasus tindak pidana pedofilia,Islam menganggap bahwa perbuatan

tersebut adalah sesuatu yang terlarang karena menyalahi ketentuan dan aturan

yang telah ditetapkan dalam nash. Pedofilia adalah perbuatan yang bertentangan

dengan fitrah dan akhlak manusia. Tindakan pedofilia adalah tindakan terlarang

7Kebiri, dikutip dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kebiri, diakses pada hari Selasa tanggal
6 Maret 2017 jam. 10.30 WIB.
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karena berbentuk pelampiasan hasrat seksual yang dilakukan di luar perkawinan

yang sah apatah lagi dilakukan terhada anak di bawah umur.

Pada dasarnya tindakan pedofilia dikategorikan kepada kejahatan

kesusilaan terhadap anak yang dianggap sangat sensitif ditengah-tengah

masyarakat karena menyangkut dengan kehormatan manusia. Islam memandang

bahwa aktivitas seksual tidak hanya persoalan pemenuhan kebutuhan biologis

semata, tetapi juga berkaitan dengan etika dan nilai-nilai keagamaan. Ketentuan

aktifitas seksual yang halal sudah diatur tersendiri yaitu dengan cara melakukan

pernikahan yang sah dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang menyertainya.

Islam secara tegas melarang segala jenis penyimpangan seksual ataupun

hal-hal yang mendekatinya, sebagaimana firman Allah SWT :8

نَىٰۖٓ تَۡقَربُوْا َوَال  ِحَشٗة َوَسآَء َسبِیٗال ٱلزِّ إِنَّھُ َكاَن فَٰ

Artinya : “Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah
suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk” (Q.S. Al-Isra` :
32).

Kata fahisyah dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa perbuatan zina

adalah perbuatan yang keji. Makna yang dapat diambil dari ayat tersebut adalah

jangankan melakukan zina mendekatinya saja tidak dibenarkan dalam Islam.

Sebagaimana kaidah fiqhiyyah:9

َما أَدَّى إِلَى اْلَحَراِم فَھَُو َحَرامٌ اِنَّ 

8Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Jakarta: CV. Indah Press, 2002),
hlm. 429.

9Abdullah Ibn Muhammad Ibn Qudamah, Al-Mughai, Juz VIII, (Beirut: Dar Al-Manar,
1368 H), hlm. 181.
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Artinya : “Setiap perbuatan yang mendatangkan sesuatu yang haram maka

hukumnya adalah haram”.

Berdasarkan kaidah tersebut dapat dipahami setiap perbuatan yang

menjurus dan berujung kepada perzinahan merupakan perbuatan yang dilarang

dan diancam dengan hukuman. Meskipun ulama berbeda pendapat dalam hal

penentuan kategori penerapan hukuman yang dikenai jarimah hudud bagi pelaku

pedofilia.

Perbedaan kategori tersebut didasarkan pada perbedaan mereka dalam

memahami hakikat zina. Ulama Malikiyah mendefinisikan zina scara terminologi

dengan “hubungan persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki mukallaf pada

kemaluan wanita yang dilakukan secara sengaja dan wanita tersebut sama sekali

bukan miliknya”.10 Ulama Syafi’iyyah mendefinikan zina dengan “memasukkan

zakar ke kemaluan wanita yang diharamkan dan diiringi dengan birahi atau

keinginan, tanpa adanya unsur syubhah.11 Ulama Hanabilah mendefenisikannya

dengan “suatu perbuatan keji yang dilakukan pada kemaluan atau dubur

wanita”.12 Sedangkan ulama hanafiyah mendefinisikannya dengan “hubungan

persetubuhan yang haram dilakukan pada kemaluan wanita yang masih hiddup

dan menimbulkan nafsu birahi dalam keadaan sadar yang dilakukan di negara

yang menerapkan hukum-hukum islam, yang (hubungan itu) terhindar dari

syubhah pemilikan dan syubhah pernikahan. Makna syubhah di sini menurut

10Syams al-Din Muhammad ibn Ahmad ibn Arafah al-Dasuqi al-Maliki, Hasyiyah al-
Dasuqi ‘Ala Syarh al-Kabir, Jilid IV, (Mesir: al-Mathba’ah al-Azhariyah, 1355 H), hlm. 3

11Abu Ishaq Ibrahi ibn Ali ibn Yusuf al-Fairuzabadi al-Syirazi, al Muhazzab, Jilid II,
(Beirut: Dar al-Fikri, 1978), hlm. 283

12Ibnu Qudamah al-Maqdisi, al-Mughni wa al-Syarh al-Kabir, Jilid X, (Beirut: Dar al-
Fikri, 1980), hlm. 151
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Wahbah al-Zuhaili adalah adanya pertentangan antara dalil yang melarang dengan

yang membolehkan.13

Dari defenisi-defenisi tersebut dapat diambil pemahaman bahwa perbuatan

melakukan persetubuhan yang dapat dikenakan hukuman zina adalah bertemunya

dua alat kelamin atau memasukkan zakar ke dalam kemaluan wanita baik keluar

mani atau tidak. Disamping itu terdapat perbedaan dari defenisi tersebut, yaitu

ulama Malikiyah, Syafi’iyah dan Hanafiah menyatakan bahwa persetubuhan itu

dilakukan pada kemaluan wanita, bukan pada duburnya. Artinya tidak masuk

kedalam kategori zina yang dikenakan jarimah hudud apabila persetubuhan

dilakukan pada dubur wanita. Akan tetapi, ulama Hanabilah menyatakan bahwa

persetubuhan yang dilakukan pada dubur wanitapun diharamkan dan termasuk ke

dalam tindak pidana perzinahan.

Pro-kontra tentu saja terjadi pada saat sebelum dikeluarkannya PERPU

Nomor 1 Tahun 2016. Aktivis HAM bahkan sampai menyampaikan surat teguran

terbuka kepada DR. H.M. Asrorun Ni’am, ketua Komisi Perlindungan Anak

Indonesia (KPAI) untuk segera menghentikan berbagai pernyataan dukungan

terhadap hukuman kebiri yang dalam pandangan mereka jelas-jelas melanggar

Hak Azazi Manusia. Dalam pernyataannya kelompok aktivis HAM yang terdiri

dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), Lembaga Studi dan Advokasi

Masyarakat (Elsam), Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan

(KontraS), Lembaga Bantuan Hukum Pers (LBH Pers), Masyarakat Pemantau

Peradilan Fakultas Hukum Indonesia (Mappi FH UI), Center for Detention

13Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islam wa Adillatuh, Jilid VI, (Beirut: Dar al-Fikri,
1984), hlm. 30



13

13

Studies (CDS), Human Rights Working Group (HRWG), Perkumpulan Keluarga

Berencana Indonesia (PKBI), ECPAT Indonesia, dan Imparsial menyampaikan

keprihatinan terhadap banyaknya terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak.

Namun mereka juga mengingatkan bahwa hukum pidana tidak dapat digunakan

sebagai alat balas dendam, semestinya hukum pidana dijadikan sebagai sarana

terakhir dalam menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Mereka

berkeyakinan, bahwa untuk meminimalisasi angka kekerasan terhadap anak,

khususnya kekerasan seksual tidak bisa menggunakan pendekatan hukum pidana

semata melainkan perlu juga adanya pendekatan multi dimensi yang justru sangat

diperlukan untuk mengatasi kekerasan terhadap anak.

Dukungan juga datang dari berbagai elemen baik dari unsur pemerintah

maupun organisasi masyarakat. Sementara itu kelompok dan tokoh keagamaan

Islam berbeda pendapat terhadap usaha pemerintah untuk menerbitkan PERPU

tersebut. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah kelompok ormas Islam yang

secara tegas menolak pemberlakuan hukuman kebiri. Mereka menyatakan Upaya

pemerintah untuk menerapkan hukum kebiri bagi laki-laki pedofilia adalah suatu

kesesatan dan dosa besar yang sama sekali tidak boleh didukung oleh umat Islam.

Siapapun yang terlibat di dalam upaya penerapan hukum kebiri itu, baik itu ahli

hukum yang menyusun draft Perpu, Presiden yang menandatangi Perpu, para

menteri pengusulnya, hakim dan jaksa yang mengadili pelaku pedofilia, termasuk

para dokter atau staf medis yang melaksanakan kebiri di rumah sakit atas perintah

pengadilan, semuanya turut memikul dosa besar di hadapan Allah. Mereka harus

mempertanggung jawabkan perbuatannya itu hadapan Allah SWT pada Hari
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Kiamat andaikata Allah bertanya mengapa mereka menjalankan hukuman yang

tidak diizinkan Allah dan malah membuat-buat hukuman yang tidak disyariatkan-

Nya.14

Tokoh Islam yang pro terhadap penerapan kebiri ini diantaranya datang

dari Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama

Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis berwacana, pemberian hukuman kebiri pada

terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir). Hakim bisa berijtihad

dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan pertimbangan zawajir tadi.15

Sementara itu tokoh-tokoh yang moderat menyatakan hendaknya pemerintah

melibatkan para tokoh Islam dalam pembahasan PERPPU yang akan diterbitkan

tersebut.

B. Definisi Istilah

1. Pedofilia

Pedofilia adalah salah satu kelainan seksual yang di alami oleh orang

dewasa yang mendapatkan kepuasan seksual melalui kontak fisik yang seringkali

berhubungan seksual dengan anak-anak pra pubertas. Pedofilia berasal dari bahasa

Yunani, yaitu pedos yang artinya anak dan philia yang artinya cinta kasih.16

Pedofilia termasuk kepada kategori parafilia, yaitu perasaan seksual atau

perilaku yang dapat melibatkan mitra seksual bukan manusia, atau yang

14M. Shiddiq al-Jawi, Pro-Kontra Hukuman Kebiri Dalam Perspektif Syariah Islam,
dikutip dari https://hizbut-tahrir.or.id, diakses pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 jam 09.20
WIB.

15Agung Sasongko, Bolehkah Hukum Kebiri dalam Syariat Islam, diakses pada hari
Selasa tanggal 28 Februari  2017 jam 09.25 WIB.

16Fachrudin Ashari dkk., Jari Tangan yang Berbicara, (Jakarta : Halaman Muka
Publishing, 2015), hlm. 51
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melibatkan penderitaan atau siksaan oleh salah satu atau ke dua pasangan. Istilah

parafilia pertama kali disebutkan oleh seorang psikoterapis yang bernama

Wilhelm Stekel dalam bukunya Sexual Aberationtahun 1925. Parafilia juga

mengacu kepada kelompok gangguan yang melibatkan ketertarikan kepada objek

atau aktifitas seksual yang tidak biasa.17 Beberapa jenis kelainan seksual yang

masuk pada kategori parafilia di antaranya :18

a. Eksibisionisme, adalah kelainan sek yang suka memperlihatkan organ

kelamin kepada orang lain yang tidak ingin melihatnya. Dalam beberapa

kasus seseorang yang mempunyai kelainan ini juga suka melakukan

praktek seksual dengan merangsang diri sendiri atau masturbasi sambil

memperlihatkannya kepada orang lain.

b. Fethisisme, merupakan gangguan yang dialami seseorang dalam mencapai

kepuasan seksual dengan menggunakan objek bukan manusia tetapi lebih

kepada benda-benda seperti pakaian dalam perempuan, stoking, sepatu dan

item pakaian lainnya.

c. Froteurisme, adalah kepuasan seksual yang didapatkan oleh seorang pria

dengan menyentuh, meraba atau meremas bagian tubuh wanita tanpa

persetujuan wanita tersebut.

d. Sadisme, adalah kelainan seksual yang mendapatkan kepuasan dengan

cara menyiksa orang lain.

17Kartono dan Kartini, Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Seksual, (Bandung: Bandar
Maju, 2009), hlm. 12.

18Davison, dkk. Psikologi Abnormal, Edisi ke-9, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 31
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e. Voyeurisme, merupakan kelainan seksual di mana seseorang menemukan

kepuasan seksual dengan menyaksikan atau mengintip orang lain

melakukan aktifitas seksual, telanjang, membuka baju dan sejenisnya.

f. Bestially, adalah kelainan yang diderita oleh individu dengan cara

melakuka hubungan seks dengan binatang, seperti sapi, kuda, anjing,

kucing, dan lain-lain.

g. Incest, adalah bentuk parafilia yang melakukan hubungan seks dengan

anggota keluarga sendiri non suami istri, seperti antara ayah dan anak

perempuan atau seorang ibu dengan anak laki-laki.

h. Necrophilia, adalah orang yang suka melakukan hubungan seks dengan

orang yang sudah menjadi mayat atau orang mati.

i. Gerontopilia, adalah perilaku penyimpangan dimana sang pelaku gemar

berhubungan seks dengan orang yang sudah berusia lanjut (kakek-kakek

atau nenek-nenek).

j. Sodomi, adalah pria yang suka melakukan hubungan seks melalui dubur

pasangan seks, baik pasangan sesama jenis atau dengan perempuan.

k. Pedofilia, adalah gangguan yang melibatkan aktivitas seksual dengan anak

kecil atau anak di bawah umur.

Dengan demikian secara umum istilah pedofilia digunakan untuk

menerangkan salah satu kelainan perkembangan psikoseksual terhadap individu

yang memiliki hasrat erotis yang abnormal terhadap anak-anak.19 Keintiman dan

kepuasan seksual oleh peaku pedofilia dicapai melaui sentuhan terhadap alat

19Sawatri Supardi S., Bunga Rampai Kasus Psikoseksual, (Bandung: PT. Refika Aditama,
2005), hlm. 71
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genetikal anak, menggesekkan kemaluannya kepada tubuh anak, melakukan

masturbasi kepada anak atau melakukan penetrasi penis sebagian atau seluruhnya

terhadap alat genitikal anak. Tak jarang pula anak-anak sering dipaksa untuk

melakukan oral genital atau anal genital.

Perilaku penyimpangan seksual yang melibatkan anak-anak ini dapat

berpengaruh negatif terhadap perkembangan jiwa anak sehingga anak tersebut

memiliki pandangan yang menyimpang mengenai hal yang berkaitan dengan seks

sebagai akibat dari pengalaman yang dialaminya. Disamping itu perbuatan

tersebut dapat menimbulkan efek traumatik secara psikologis, emosional, fisik

dan sosial sehingga dalam jangka pendek dan jangka panjang anak mengalami

depresi berkepanjangan, gangguan stres pasca trauma, kegelisahan, gangguan

makan, perasaan rendah diri dan lain sebagainya.

Untuk menutupi kelainan yang dimilikinya, pelaku pedofilia banyak yang

sudah memiliki keluarga sebagai salah satu bentuk kamuflase, dengan demikian

mereka dapat lebih leluasa untuk menjalankan aksinya. Modus yang dilakukan

pelaku pedofiliapun beragam, diantaranya adalah dengan cara mendekati korban

untuk menjadi teman yang baik bagi anak, membujuk anak-anak dengan hal yang

menarik perhatian anak-anak sehingga anak-anak menuruti apa yang diinginkan

pelaku bahkan tak jarang penderita pedofilia memaksa anak-anak yang menjadi

korban dengan ancaman-ancaman. 20

2. Kebiri

20Mohammad Asmawi, Lika-Liku Seks Menyimpang Bagaimana Solusinya, (Darussalam
Ofset, 2005), hlm. 93
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Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kebiri diartikan sudah dihilangkan

(dikeluarkan) kelenjer testisnya atau dipotong ovariumnya ; sudah dimandulkan.

Dalam bahasa Arab, Kebiri (al ikhsha`, castration) artinya adalah pemotongan

dua buah dzakar (alkhushyatain, testis), yang dapat dibarengi dengan pemotongan

penis (dzakar). Jadi kebiri dapat berupa pemotongan testis saja, dan inilah

pengertian dasar dari kebiri. Namun adakalanya kebiri berupa pemotongan testis

dan penis sekaligus. Kebiri bertujuan menghilangkan sahwat dan sekaligus

menjadikan mandul.21

Metode kebiri secara garis besar ada dua macam, yaitu metode fisik dan

metode hormonal (suntikan). Metode fisik dilakukan dengan cara memotong

organ yang memproduksi testosteron, yaitu testis. Setelah testis dipotong dan

dibuang melalui operasi, sisanya diikat dan kemudian dijahit. Dengan

pemotongan testis tersebut, berarti sudah dihilangkan testosteron sebagai hormon

pembangkit gairah seks. Akibatnya laki-laki akan kehilangan gairah seks dan

sekaligus menjadi mandul permanen.22

Adapun metode kebiri hormonal, dilakukan bukan dengan memotong

testis atau penis, tapi dengan cara injeksi (suntikan) hormon kepada orang yang

dikebiri. Ada dua metode injeksi. Pertama, diinjeksikan obat yang menekan

produksi hormon testosteron. Injeksi dilakukan berulang-ulang sehingga hormon

testosteron seolah-olah hilang. Kedua, diinjeksikan hormon estrogen kepada

orang yang dikebiri, sehingga ia memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan.

21Rawwas Qal’ah Jie, Mu’jam Lughat al-Fuqaha’, cet. 1, (Beirut : Dar al-Nafa’is, 1996),
hlm. 150

22Predator Seks Anak Dikebiri, Dikutip dari https://www.getscoop.com/id/koran/jawa-
pos/22-oct-2015, Diakses pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2017 jam 08.55 WIB.
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Hormon testosteron akan menurun dan gairah seksual juga akan ikut menurun.

Bila suntik hormon testosteron ini dihentikan, keadaan orang yang dikebiri akan

pulih seperti semula.23

3. Maqāshid al-Syarīʻah

Menurut bahasa maqāshid al- syarīʻah terbentuk dari dua kata

yakni Maqāshid dan syari`ah. Maqāshid bentuk jamak dari maqāshid yang berarti

tujuan atau kesengajaan, sedangkan syarīʻah diartikan jalan.24

Adapun syarīʻah menurut terminologi adalah jalan yang ditetapkan Allah

yang membuat manusia harus mengarahkan kehidupannya untuk mewujudkan

kehendak Allah agar hidupnya bahagia di dunia dan akhirat. Sedangkan menurut

Manna al-Qathan yang dimaksud dengan syariah adalah segala ketentuan Allah

yang disyariatkan bagi hamba-hambanya baik yang menyangkut akidah, ibadah,

akhlak, maupun muamalah.

Jadi, dari defenisi di atas, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan

maqāshid al- syarīʻah adalah tujuan segala ketentuan Allah yang disyariatkan

kepada umat manusia.

C. Pembatasan dan Perumusan Masalah

1. Pembatasan Masalah

a. Urgensi penetapan hukum kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2016 di Indonesia

23Ibid
24 Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syari`ah Menurut Asy-Syatibi, (Jakarta: Raja

Grafindo Persada, 1996), cet. Ke-1, h. 60.
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b. Konsep hukum kebiri dalam dalam Undang-Undang Nomor 17

Tahun 2016 perspektif maqāshid al-syarīʻah.

2. Rumusan Masalah

Berangkat dari fenomena di atas, penulis tertarik menelusuri lebih jauh

tentang berbagai persoalan eksistensi hukum dalam kaitannya dengan hukum

Islam, dengan menganalisa Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

(PERPU) yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang

Perlindungan Anak. Selanjutnya, dengan berbekal dari persoalan itu pula, akan

diajukan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

a. Bagaimana urgensi penetapan hukum kebiri dalam Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Indonesia ?

b. Bagaimana Konsep hukum kebiri dalam dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2016 perspektif maqāshid al-syarīʻah?

D. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Penelitian Untuk menggambarkan dan mengetahui Urgensi

penetapan hukum kebiri dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016

di Indonesia

2. Untuk mendiskripsikan secara riil tentang konsep hukum kebiri dalam

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 perspektif maqāshid al-syarīʻah

E. Manfaat Penelitian
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1. Menambah khazanah teoretik para pakar hukum, pemerhati hukum dan

lembaga hukum resmi mengenai rgensi penetapan hukum kebiri dalam

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 di Indonesia.

2. Memperkaya kontribusi terhadap literatur pandangan hukum Islam

terhadap penerapan kebiri dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016

perspektif maqāshid al-syarīʻah.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini terdiri dari 5 (lima) bab dan masing-

masing bab akan ada beberapa sub bab, yaitu Bab I merupakan bab pendahuluan

yang menggambarkan latar belakang, batasan dan rumusan masalah serta tujuan

dan manfaat dari tulisan ini. Bab II, merupakan landasan teoritis yang

menggambarkan tentang hukum kebiri, pedofilia dan materi Undang-undang

Nomor 17 Tahun 2016. Bab III merupakan metode penelitian terdiri dari

pendekatan yang dilakukan, sumber, metode pengumpulan dan teknik analisis

data. Bab IV, berisikan analisis hukum kebiri dalam undang-undang nomor 17

tahun 2016 perspektif maqāshid al-syarīʻah dengan bahasan apa itu maqāshid al-

syarīʻah, urgensi penetapan hukum kebiri di Indonesia dan analisis terhadap

undang-undang nomor 17 tahuh 2016. Yang terakhir adalah Bab V, yaitu bab

penutup yang merupakan kesimpulan dan saran dalam penulisan ini.


