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Abstrak

Setiap pada pembentukan peraturan perundang-undangan maka diperlukan sebuah

asas yang menjadi pedoman bagi setiap pembentukannya, tidak terkecuali dalam

pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Ibu Kota Negara. Tujuan dalam

menyelenggarakan penelitian, untuk mengkaji dan menelaah kesesuaian antara Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2022 dengan asas Formil dalam pembentukan Peraturan Perundang-

Undang. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, yaitu penelitian

dilakukan dengan cara menggali atau menemukan pengaturan hukum maupun dengan cara

doktrin hukum. Masih terdapat bentuk pro dan kontra antara para pihak dalam pembentukan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022.

Pendahuluan

Undang-undang ibukota negara telah disetujui bersama oleh pemerintah dan DPR

pada bulan Januari tahun 2022. Dengan berbagai macam kontroversi yang menyertainya tentu

saja menjadi hal yang menarik bagi masyarakat untuk mengetahui bagaimana undang-undang

ibukota negara dibentuk. Pemerintah telah menyatakan bahwa Nusantara akan dijadikan

sebagai nama Ibukota Negara yang tereletak di Provinsi Kalimantan Tumur yaitu di wilayah

Kabupaten Penajam Paser Utara (Ulya, 2022).1

1 Otti Ilham Khair, Analisis Landasan Filosofis, Sosiologis Dan Yuridis Pada Pembentukan Undang-Undang Ibukota Negara,
Academia: Jurnal Inovasi Riset Akademik, Vol 2. No 1, 2022, Hlm 2.
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Indonesia merupakan negara hukum, seperti apa yang termaktub dalam UUD 1945

pasal 1 ayat 3 yang menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara hukum.2 Hukum itu

sendiri memilki tujuan cita hukum yang mulia, bahwassannya tujuan daripada hukum itu

sendiri sebagai bentuk menyelenggarakan kemanfaatan, keadilan serta sudah tentunya

menyelenggarakan kepastian hukum.3 Negara hukum yang sebagaimana dirumuskan oleh

para ahli atau secara doktrinal, serta dalam konsep tersebut yang melatarbelakangi dan

menjadi suatu konsep yang diadopsi oleh Negara Republik Indonesia. Semisal, konsep negara

hukum yang dicetuskan oleh Julius stahl yang pemikran nya tersebut merupakan konsep dari

negara hukum Rechtstaat, pemikiran nya terkait dengan negara hukum tersebut meliputi

adanya pembagian kekuasaan atau pemisahan kekuasaan, adanya perlindungan terhadap hak-

hak asasi manusia, terdapat peradilan yang bebas serta terdapat wetmatigheid van bestuur,

yang berarati pemerintahan yang bergerak berdasarkan peraturan-peraturan perundang-

undangan.4

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki aturan-aturan hukum yang berbentuk

perundang-undangan. Bentuk peraturan perundang-undangan ini berfungsi untuk mengatur

masyarakat ke arah yang lebih baik lagi. Dalam membentuk suatu peraturan perundang-

undangan, tentunya membutuhkan suatu konsep dalam rencana untuk membentuk suatu

peraturan perundang-undangan yang baik.5

Pembentukan suatu peraturan perundang-undangan yang membutuhkan rencana atau

plan yang baik untuk menentukan ke arah mana peraturan perundang-undangan tersebut

dibentuk. Dengan rencana yang baik, maka akan terbentuk pula suatu peraturan perundang-

undangan yang baik. Dalam merencanakan pembentukan peraturan perundang- undangan,

tentunya tidak lepas dengan apa yang disebut dengan konsep. Konsep inilah yang nantinya

memiliki peran aktif dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Dapat

membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang memiliki kepastian, keadilan, dan

manfaat.

2 Rika Marlina, Pembagian Kekuasaan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Indonesia, Jurnal Daulat Hukum,Vol. 1.
No. 1, Universitas Islam Sultan Agung, Semarang, 2018, Hlm 173.
3 Nibraska Aslam, Pencegahan Korupsi Di Sektor Bumn Dalam Perspektif Pelayanan Publik Di Indonesia, Integritas: Jurnal
Antikorupsi, Volume 7, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2022, Hlm 360.
4 Sayuti, Konsep Rechtsstaat Dalam Negara Hukum Indonesia (Kajian Terhadap Pendapat Azhari), Jurnal Kajian Ekonomi
Islam Dan Kemasyarakatan, Volume 4, Nomor 2, Iain Syarifuddin, Jambi, 2011, Hlm 92.
5 Ferry Irawan Febriansyah, Konsep Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Jurnal Perspektif, Volume
Xxi No. 3, 2016, Hlm 220.
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Pembentukan peraturan perundang-undangan tentunya membutuhkan konsep sebagai

modal awal dalam membentuk peraturan perundang-undangan yang baik. Konsep inilah yang

nantinya akan mengarahkan perturan perundang-undangan yang dibentuk menjadi peraturan

perundang-undangan yang baik, yang terarah, yang memiliki keadilan, kepastian dan dapat

mendistribusikan manfaat. Negara Kesatuan Republik Indonesia (selanjutnya disingkat NKRI)

merupakan negara hukum yang membutuhkan konsep dalam membentuk hukum. Hukum

yang berlaku, jika dibentuk dengan menggunakan konsep yang baik, yang terencana dengan

baik, maka hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang dimiliki oleh NKRI

akan menjadi hukum yang baik yang mencerminkan keadilan. oleh karena itu, konsep

pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan hal yang sangat penting dalam

membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik.

Konsep pembentukan peraturan perundang- undangan di Indonesia harus benar-benar

sesuai dengan norma dasar serta asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-

undangan. Dengan demikian, pembentukan peraturan perundang-undangan akan membentuk

hukum yang sesuai dengan cita hukum bangsa Indonesia itu sendiri dengan mengedepankan

konsep yang baik dalam membentuk suatu peraturan perundang-undangan yang baik, yang

mampu mengatur, menjaga dan melindungi seluruh masyarakat, bangsa dan negara

Indonesia.6

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan, melalui Pasal 2 tetap mengatur hal tersebut, setelah sebelumnya diatur melalui

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan yang juga melalui Pasal 2. Undang-undang itu tidak mengubah sama sekali konsep

Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum yang sebelumnya diatur melalui Pasal 1

ayat (3) Ketetapan Nomor III/MPR/2000 tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan

Perundang-undangan, dan Lampiran I Penjelasan Ketetapan MPRS Nomor XX/ MPRS/1966

tentang Memorandum DPR-GR Mengenai Sumber Tertib Hukum RI dan Tata Urutan

Perundangan RI dan Skema Kekuasaan DiDalam Negara Republik Indonesia.7

Bertolak dari penjelasan tersebut, maka menjadi pertanyaan adalah, bagaimana

penerapan asas formil dalam pembentukan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

6 Ibid, 221.
7 Ibid, 221.
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2022? Bagaimana kesesuaian antara asas formil Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan dengan pembentukan Pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022?

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode hukum secara doktrin atau

yang dikenal juga sebagai yuridis normatif, yang dimana penelitian hukum dengan doktrin

atau yuridis normatif dilakukan dengan proses menemukan suatu pengaturan hukum maupun

dengan cara doktrin hukum, dalam hal menjawab permasalahan dalam penelitian ini.8

Pendekatan yang dilakukan dalam hal menulis penelitian pada artikel, pertama menggunakan

pendekatan perundang-undangan yaitu dengan cara menganalisis dan menelaah per-undang-

undangan terkait dalam hal ini kepolisian sebagai lembaga negara.9 Kedua, Pendekatan yang

dilakukan adalah konseptual (conceptual approach) Pendekatan ini beranjak dari pandangan-

pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum terkait dengan

bagaimana kedudukan kepolisian dalam pembagian kekuasaan di Indonesia.10

Bahan hukum yang digunakan dalam melakukan kajian penelitian adalah bahan

hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai

sifat mengikat dan mempunyai suatu otoritas. bahan hukum primer itu sendiri pun masih

terbagi menjadi 2 bagian, yaitu, yang pertama putusan hakim dan perundang-undangan yang

dikeluarkan dalam wilayah hukum negara sendiri yang disebut mandatory authority, yang

kedua perundang-udangan dari negara lain dalam konteks yang sama atau putusan hakim dari

negara lain yang disebut sebagai persuasive authority. Penelitian ini menggunakan bahan

hukum sekunder mandatory authority, dimana yang dijadikan bahan hukum adalah peraturan

perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan Naskah Akademik

RANCANGAN UNDANG - UNDANG TENTANG IBU KOTA NEGARA. Selain itu bahan

hukum lainnya juga digunakan dalam melakukan penelitian ini, yaitu bahan hukum sekunder,

yang mencakup kamus hukum, buku yang dibuat ahli hukum, jurnal hukum, serta pendapat

para ahli.11

Tujuan dalam menyelenggarakan penelitian, untuk mengkaji dan menelaah

kesesuaian antara Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 terhadap asas Formil dalam

8 Muhaimin, Metode Penelitian Hukum, Mataram University Press, Mataram, 2020, Hlm 54.
9 Ibid, Hlm 56.
10 Ibid, Hlm 57.
11 Dyah Ochtorina Susanti, A`An Efendi, Penelitian Hukum (Legal Research), Sinar Grafika, Jakarta, 2018, Hlm 52.
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pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik berdasarkan Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011.

1. Asas formil dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik

berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik salah satunya memilki suatu

asas formil sebagaimana apa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Asas formil sendiri dalam pembentukan peraturan perundang-undangan termuat dalam pasal

5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun

2011 memberikan rumusan dan penjelasan terkait dengan asas formil pembentukan peraturan

perundang-undangan, seperti sebagai berikut :

a. Asas kejelasan tujuan

Asas kejelasan tujuan meberikan maksud bahwa dalam pembentukan peraturan

perundang-undangan harus berpedoman atau berdasarkan pada tujuan yang jelas

terkait dengan apa saja yang nantinya hendak dicapai dalam setiap pembentukan

peraturan perundang-undangan.

b. Asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

Yang dimaksudkan dengan asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat

dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalah pejabat atau lembaga

negara yang melakukan pembentukan pada setiap peraturan perundang-undangan

adalah pejabat atau lembaga negara yang dalam hal ini memilki kewenangan terhadap

pembentukan peraturan perundang-undangan nya. Maka apabila pejabat atau lembaga

negara tersebut tidak berkesesuaian dengan kewenangan nya dalam melakukan

pembentukan peraturan perundang-undangan maka dapat dinilai melanggar asas

formil ketentuan pasal 5 tersebut.

c. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan

Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan dalam asas formil

pembentukan peraturan perundang-undangan adalah terhadap setiap pembentukan

peraturan perundang-undangan antara jenis, hierarki, dan materi muatan harus dengan

secara rigid dan benar antara kesesuaian dalam hal materinya, supaya agar tidak

bertentangan satu dengan yang lainnya.12

d. Asas dapat dilaksanakan

12 Maria Farida Indrati, Ilmu Perundang-Undangan Edisi Revisi Jilid 1, Depok, Kanisius, 2020, Hlm 371.
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Yang dimaksud dengan Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan

Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis,

maupun yuridis.

e. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan

Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-

undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam

mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

f. Asas kejelasan rumusan

Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus

memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika,

pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

g. Asas keterbukaan

Asas keterbukaan adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan

pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan

masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan

dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.13

Berdasarkan revisi uu nomor 12 tahun 2011

Asas keterbukaan diubah menjadi, bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-

undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau

penetapan, dan pengundangan, termasuk Pemantauan dan Peninjauan memberikan

akses kepada publik yang mempunyai kepentingan dan terdampak langsung untuk

mendapatkan informasi dan/atau memberikan masukan pada setiap tahapan dalam

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dilakukan secara lisan dan/atau

tertulis dengan cara daring (dalam jaringan) dan/atau luring (luar jaringan).14

13 Lihat Penjelasan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
14 Rancangan Undang-Undang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan
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2. Tinjauan Yuridis kesesuaian Antara Asas Formil dalam Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2011 terhadap pembentukan UU Nomor 3 Tahun 2022 Tentang UU

IKN

DPR RI telah mengesahkan Undang-undang Ibu Kota Negara (IKN) sebagai payung

hukum pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Berbagai polemik muncul

mulai dari pembahasan super cepat RUU IKN hingga sengketa lahan. Terhadap pembentukan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Ibukota negara, selanjutnya disebut UU IKN

ini mendapat pertentangan atau terdapat beragam permasalahan berdasarkan dari bagaimana

pandangan para ahli. Menurut Sejarawan JJ Rizal menyampaikan bahwa kata Nusantara

digunakan Majapahit dengan mencerminkan bangsa Jawa yang dominan. Rizal menyebut

posisi Majapahit saat itu sebagai kerajaan yang akan menaklukkan wilayah di luar Jawa. Ibu

Kota Negara Dipindah ke Nusantara pada 2024 "Nusantara adalah produk cara pandang Jawa

masa Majapahit itu yang mendikotomi antara negara agung (kota Majapahit) dengan

mancanegara (luar kota Majapahit)," tutur Rizal saat dihubungi CNNIndonesia.com. Ia

memaparkan bahwa sejak zaman pergerakan kemerdekaan, istilah ini muncul untuk

digunakan sebagai nama wilayah bangsa dan negara yang hendak didirikan. Namun, nama

Nusantara segera tersingkir karena dianggap Jawa sentris, atau penuh feodalisme.15

Sementara itu, seperti dikutip dari Antara, dalam sidang itu Viktor mengatakan

kliennya melakukan uji formil atas UU IKN itu juga karena melihat pembentukannya tak

mengedepankan asas keterbukaan. "Karena tidak membuka informasi pada setiap

pembahasan," kata Viktor. Hal tersebut, kata Viktor, dapat dilihat pada situs resmi DPR. Dari

28 tahapan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) IKN di DPR, hanya tujuh

agenda yang dokumen dan informasinya dapat diakses. "Sementara itu, 21 lainnya dokumen

dan informasi tidak dapat diakses publik," katanya. Pihaknya juga menyinggung keterlibatan

partisipasi publik dalam pembentukan sebuah undang-undang. Hal itu sebagaimana yang

pernah disampaikan MK saat membacakan Putusan Nomor 91 Tahun 2020 perkara pengujian

formil UU Cipta Kerja. MK telah merumuskan makna partisipasi masyarakat dalam

pembentukan undang-undang. "Partisipasi masyarakat perlu dilakukan secara bermakna,"

kata dia. Partisipasi masyarakat tersebut setidaknya, kata Viktor, harus memenuhi tiga syarat,

yaitu hak untuk didengarkan, hak dipertimbangkan pendapatnya, dan terakhir hak untuk

15 Cnn Indonesia, Segudang Masalah Ikn: Kebut Pengesahan Uu Hingga Persoalan Lingkungan,
Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20220121205915-32-749796/Segudang-Masalah-Ikn-Kebut-Pengesahan-Uu-
Hingga-Persoalan-Lingkungan/1, Diakses Pada 15 Mei 2022.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121205915-32-749796/segudang-masalah-ikn-kebut-pengesahan-uu-hingga-persoalan-lingkungan/1
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121205915-32-749796/segudang-masalah-ikn-kebut-pengesahan-uu-hingga-persoalan-lingkungan/1
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mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. "Partisipasi tersebut

terutama bagi masyarakat yang terdampak langsung atau memiliki perhatian pada RUU yang

dibahas," ujarnya. Menurut dia, jika salah satu standar saja tidak terpenuhi, undang-undang

yang dibentuk dapat dikatakan cacat formil. Cacat formil sebuah undang-undang sudah cukup

bisa dibuktikan apabila terjadi kecacatan dari semua atau beberapa tahapan yang dilalui.16

Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menilai naskah akademik RUU IKN memiliki

kualitas yang lebih rendah ketimbang skripsi mahasiswa jenjang Strata 1.

"Kalahlah dengan skripsi anak S1," katanya kepada CNNIndonesia.com, Jumat (21/1).

Pakar Nilai Naskah Akademik RUU IKN Kalah dengan Skripsi Mahasiswa S1

Pasalnya, naskah akademik itu tidak memuat penjelasan filosofis sampai sosiologis. Dari sisi

filosofis, misalnya, nihil alasan pemilihan 'Nusantara' sebagai nama ibu kota baru. Dari sisi

sosiologi, Feri juga tak melihat kajian soal pilihan lokasi IKN dan kondisinya.

Padahal, naskah akademik mestinya memuat sudut pandang masyarakat terkait pemindahan

IKN. Sedangkan, dari segi teknis, Feri menyebut naskah akademik terlihat dibuat secara

terburu-buru. Buktinya, terdapat salah penulisan kata pada kata 'Pendahuluan' menjadi

'Pengahuluan'.17

Apa yang sebelumnya telah disebutkan oleh feri amsari yang menekankan penilaian

nya dan konsen pada naskah akademik dari RUU IKN. memang dinilai perlu, karena naskah

akademik begitu penting dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, bahwassannya dalam

pembentukan peraturan perundang-undangan diharuskan membutuhkan naskah akademik,

seperti Undang-Undang, Peraturan Daerah Provinsi atau Peraturan Daerah Kabupaten atau

Kota.18 melihat dari lampiran 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, terkait dengan naskah akademik itu memiliki

16 Cnn Indonesia, Hehamahua Dkk Di Sidang Uji Formil: Uu Ikn Bertentangan Uu
P3 ,Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20220316161553-12-772161/Hehamahua-Dkk-Di-Sidang-Uji-Formil-Uu-
Ikn-Bertentangan-Uu-p3, Diakses Pada 15 Mei 2022.
17 Cnn Indonesia, Segudang Masalah Ikn: Kebut Pengesahan Uu Hingga Persoalan Lingkungan
Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20220121205915-32-749796/Segudang-Masalah-Ikn-Kebut-Pengesahan-Uu-
Hingga-Persoalan-Lingkungan/2, Diakses Pada 15 Mei 2022.
18 Lutfil Ansori, Legal Drafting Teknik Dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan, Depok, Rajawali Press, 2019, Hlm
124.

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316161553-12-772161/hehamahua-dkk-di-sidang-uji-formil-uu-ikn-bertentangan-uu-p3
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220316161553-12-772161/hehamahua-dkk-di-sidang-uji-formil-uu-ikn-bertentangan-uu-p3
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121205915-32-749796/segudang-masalah-ikn-kebut-pengesahan-uu-hingga-persoalan-lingkungan/2
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220121205915-32-749796/segudang-masalah-ikn-kebut-pengesahan-uu-hingga-persoalan-lingkungan/2
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manfaat bahwassannya naskah akademik dapat menjadi pengarah atas suatu materi dari

Peraturan Perundang-Undangan.19

Naskah akademik berperan serta terhadap pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan. Naskah akademik merupakan bagian dari tahapan pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan. Sebelum melaksanakan penyusunan dari Rancangan Pembentukan

Peraturan Perundang-Undangan, dalam hal ini RUU IKN harus diawali atau dimulai terlebih

dahulu dengan kegiatan penyusunan terhadap naskah akademik.20

Apabila melihat dari naskah akademik yang diposting dari laman DPR.go.id, maka

terkait dengan landasan filosofis, sosiologis, hingga kepada landasan yuridis telah dimuat

dalam naskah akademik Rancangan Ibu Kota Negara. Landasan filosofis, sosiologis, hingga

kepada landasan yuridis dapat dilihat pada halaman 157 hingga halaman 162.21lebih lanjut,

terkait dengan partisipasi terhadap pandangan masyarakat dalam naskah akademik

Rancangan Ibu Kota Negara dinilai masih kurang.22

Selain Feri Amsari, terdapat para ahli dan pakar lainnya sebelumnya yang telah

mengkritik atau mengkoreksi naskah akademik dari Rancangan Undang-Undang Tentang

Ibukota Negara tersebut. berdasarkan Anggota Pansus Rancangan Undang-Undang Ibu Kota

Negara, Suryadi Jaya Purnama menyebutkan “Dari berbagai pandangan ahli yang sudah

masuk, beberapa ahli memberikan catatan terjadinya disparitas antara Naskah Akademik

(NA) dengan draft RUU IKN, sebab banyak hal yang disampaikan dalam NA namun tidak

muncul dalam draft RUU IKN". 23

Sementara itu terdapat hal berbeda dengan pernyataan dari viktor sebelumnya yang

menyebutkan bahwa partisipasi masyarakat dinilai kurang. Menurut guspardi selaku pansus

dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Terhadap proses pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota

Negara itu sendiri pansus yang terdiri dari lintas komisi dan fraksi telah melakukan kegiatan

Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) dengan para ahli, pakar serta juga para akademisi.

19 Lihat Lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Teknik
Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provini Atau Rancangan Daerah
Kabupaten Atau Kota.
20 Lutfil Ansori, Loc.Cit, Hlm 123.
21 Lihat Naskah Akademik Rancangan Undang - Undang Tentang Ibu Kota Negara, Hlm 157-162.
22 Ibid, Hlm 157.
23 Dpr Ri, Suryadi Jaya Purnama: Ruu Ikn Banyak Mendapat Catatan Ahli,
Https://Www.Dpr.Go.Id/Berita/Detail/Id/36526/t/Suryadi+Jaya+Purnama%3A+Ruu+Ikn+Banyak+Mendapat+Catatan+Ahli,
Diakses Pada 05 Juni 2022.

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/36526/t/Suryadi+Jaya+Purnama%3A+RUU+IKN+Banyak+Mendapat+Catatan+Ahli
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Bahkan menurutnya dalam penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang

dilakukan oleh tim pansus telah ditambahkan harinya menjadi 5 hari. Berdasarkan guspardi,

dengan ditambahnya hari terhadap penyelenggaraan Rapat Dengar Pendapat Umum tersebut

dapat enampung aspirasi yang lebih luas, komprehensif dan lebih mengakomodir aspirasi dari

berbagai pihak.24

Ketua pansus dari pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu

Kota Negara, Ahmad Doli Kurnia Tandjung memberi tanggapan yang berlain atas nama

nusantara seperti yang disampaikan oleh sejarahwan JJ Rizal, yang mengatakan bahwa kata

Nusantara digunakan Majapahit dengan mencerminkan bangsa Jawa yang dominan.

Menurutnya bahwa nama nusantara dipilih karena secara filosofis, secara sosiologis serta

secara historis telah memberikan keterwakilan dari potensi bangsa Indonesia secara

keseluruhan dari Sabang sampai Merauke, Miang gas sampai Pulau Rote.25

Pada rapat DPR RI tanggal 18-01-2022, yang membahas terkait dengan Undang-

Undang Ibu kota negara, terdapat beberapa hal yang dapat diperhatikan atau dicermati. Pada

saat itu terdapat beebrapa anggota dari masing-masing fraksi yang menyampaikan pendapat,

diantaranya Fraksi PDI-Perjuangan, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi

Partai NasDem, Fraksi PKB, Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PPP serta Fraksi Demokrat.

Fraksi PDI-Perjuangan DPR RI berpandangan bahwa berkaitan dengan sistem

pertahanan di Ibu Kota Negara nantinya harus memperhatikan pemenuhan standar kekuatan,

kemampuan serta keamanan pertahanan yang dapat melindungi penyelenggaraan IKN dalam

rangka memelihara keutuhan dan kelautan negara. Selain itu, terkait dengan pendanaan, isu

pertanahan, penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat, pencapaian distribusi

pembangunan yang integratif, maka untuk Ibu Kota Negara baru nantinya masih perlu

memperhatikan berbagai hal agar tercipta pembangunan yang seimbang.

Fraksi Partai Golkar mengatakan menyampaikan bahwa persiapan dan pembangunan

IKN harus disiapkan dengan seksama dan memperhatikan risiko seperti pengadaan lahan,

aspek lingkungan dan sosial yang ditimbulkan. Pembiayaan pembangunan wilayah IKN juga

dinilai perlu dirumuskan dalam skema pembiayaan yang memungkinkan. "Pengembangan

24 Merdeka.Com, Alur Dan Tahapan Pembahasan Uu Ikn Dalam Tempo 42 Hari,
Https://Www.Merdeka.Com/Politik/Alur-Dan-Tahapan-Pembahasan-Uu-Ikn-Dalam-Tempo-42-Hari-Be-Smart.Html,
Diakses Pada 05 Juni 2022.
25 Dpr Ri, Uu Ikn Sebagai Landasan Hukum Ibu Kota Baru,
Https://Www.Dpr.Go.Id/Berita/Detail/Id/37053/t/Uu+Ikn+Sebagai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru, Diakses Pada 05
Juni 2022.

https://www.merdeka.com/politik/alur-dan-tahapan-pembahasan-uu-ikn-dalam-tempo-42-hari-be-smart.html
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37053/t/UU+IKN+Sebagai+Landasan+Hukum+Ibu+Kota+Baru
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wilayah IKN juga harus mencerminkan IKN yang smart, green dan beautiful city untuk

meningkatkan kemampuan daya saing dan competitiveness baik secara regional maupun

internasional sehingga menjadi acuan bagi pembangunan dan penataan wilayah perkotaan di

Indonesia.

Fraksi Partai Gerindra berharap agar demokrasi dapat dijadikan salah satu asas dalam

RUU IKN sehingga aspirasi politik masyarakat di daerah khusus IKN dapat terwadahi oleh

UUD 1945. "Dari aspek historis, Fraksi Partai Gerindra menyampaikan bahwa kekhususan

DKI Jakarta harus tetap dipertahankan sebagai pusat ekonomi bisnis dan keuangan karena

ekonomi sistem, bisnis dan keuangan nasional telah terbentuk sejak 74 tahun yg lalu di

Jakarta.

Fraksi Partai NasDem yang juga menyetujui RUU IKN bernama Nusantara

berpendapat bahwa penyebutan otorita IKN dan kepala otorita merupakan bagian dari

kekhususan daerah sebagai pelaksanaan dari konstitusi pasal 18B ayat 1 yang mengatur

bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintah daerah yang bersifat

khusus dan bersifat istimewa yang diatur dalam undang-undang.

Fraksi PKB mengatakan bahwa terkait otoritas, wewenang otoritas IKN perlu

dijelaskan secara detail oleh RUU IKN. Untuk itu, Fraksi PKB memberikan usulan

penyebutan nama IKN adalah pemerintah daerah khusus IKN. Selain itu, Fraksi PKB juga

menilai pemerintah perlu secara cermat memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait

alasan dipilihnya 'Nusantara' sebagai nama IKN yang baru.

Fraksi PKS memberikan beberapa catatan seperti pentingnya hak atas masyarakat adat,

jaminan kesiapan infrastruktur kehidupan, dampak perubahan iklim dan kawasan hutan yang

mengancam kehidupan satwa dan tumbuhan di lokasi sekitar IKN, serta rencana induk IKN

yang belum pernah dibahas di Pansus. Selain itu, Fraksi PKS juga berpendapat

bahwa pendanaan IKN harus berbasis pada RPJPN dan RPJPMN sehingga pendanaan IKN

harus memperhatikan kemampuan fiskal yaitu ketika keseimbangan primer APBN positif.

Fraksi PAN menilai bahwa pemaknaan otorita perlu dijelaskan lebih mendalam dan

komprehensif dalam bagian penjelasan RUU ini. Skema pendanaan juga diharapkan tidak

memberatkan APBN. Fraksi PAN juga meminta kepada pemerintah untuk memperhatikan

secara serius penataan tata ruang dan lingkungan hidup di IKN baru nantinya.
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Fraksi PPP berpandangan bahwa perlu ada penekanan terhadap tertib administrasi

pertanahan dan pentingnya kepastian hukum karena setiap bidang tanah di wilayah IKN harus

diterbitkan sertifikatnya oleh BPN. Untuk itu, Fraksi PPP meminta kepada pemerintah untuk

menjamin pemenuhan tempat tinggal untuk TNI, Polri dan ASN yang ditugasnya di IKN

beserta keluarganya.

Fraksi Partai Demokrat berpandangan bahwa pemerintah tak harus terburu buru serta

menetapkan waktu secara tepat dan cermat karena perencanaan pemindahan IKN ini tidak

boleh meleset jangan sampai perpindahan IKN ini adalah sesuatu hal yang mubazir. "Tentu

kita tidak ingin nantinya perencanaan pemindahan IKN di indonesia menjadi kegagalan.26

Dalam asas keterbukaan, pertimbangan atau perhatian masyarakat sangat diperlukan.

Jadi bukan hanya para ahli dan pakar saja yang diikutsertakan dalam rapat dengan pendapat

umum yang diselenggarakan oleh pihak panitia khusus tersebut. biar bagaimanapun rakyat

mendapat bagian dalam kehidupan negara demokrasi. Serta pemerintah dan legislator itu

sendiri merupakan dari rakyat dan bekerja atau menyelenggarakan kenegaraan nya tersebut

untuk masyarakat itu sendiri, apalagi yang dibentuk ini adalah peraturan, yang dimana

bersifat umum.

Terkait dengan nama nusantara, seharusnya pemerintahan dalam memilih itu tidak

serta merta karena usul presiden saja, dan pernyataan keilmuan sepihak saja, akan tetapi

seharusnya dilakukan gelar pendapat untuk menentukan kesesuaian nama “nusantara”

tersebut untuk digunakan menjadi nama ibu kota baru.

Kesimpulan

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik, jelas membutuhkan asas

dalam setiap pembentukannya. Asas dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

yang baik salah satunya terdapat asas formil. Asas formil dalam pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan terdiri dari a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk

yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e.

kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. Dan setiap

26 Dpr Ri, Fraksi Dpr Telah Berikan Pandangan Terhadap Uu Ikn,
Https://Www.Dpr.Go.Id/Berita/Detail/Id/37055/t/Fraksi+Dpr+Telah+Berikan+Pandangan+Terhadap+Uu+Ikn, Diakses Pada
05 Juni 2022.

https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/37055/t/Fraksi+DPR+Telah+Berikan+Pandangan+Terhadap+UU+IKN
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Peraturan Perundang-Undangan dinilai baik apabila mengikuti asas formil dalam

pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang baik.

Tidak jarang, masyarakat, pakar dan ahli melakukan pengkritisan terhadap setiap

penyelenggaraan pembentukan Peraturan Perundang-Undangan karena dinilai tidak

memenuhi asas formil yang telah ditentukan dan juga masyarakat, pakar dan ahli merasa

dirugikan hak konstitusionalitas nya dari suatu pembentukan Peraturan Perundang-Undang,

dalam hal ini Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara. Pemerintah

dan legislator selaku otoritas yang memilki kekuasaan pun telah melakukan upaya yang

terbaik dalam menjamin kepastian hukum bagi kehidupan bangsa Indonesia ini. Namun

ditemukan banyak sekali pertentangan dari masyarakat, pakar dan ahli terhadap pembentukan

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara.

Saran

Setiap pembentukan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dilakukan

oleh pemerintah dan legislator agar dilakukan dengan penuh pertimbangan, jangan terburu-

buru. Jangan hanya karena peraturan perundang-undangan dibentuk untuk memenuhi bentuk

kepastian hukum, akan tetapi Peraturan Perundang-Undangan tersebut malah menjadi

sebaliknya, banyak nya pertentangan di masyarakat.

Terhadap seluruh elemen masyarakat, apabila dinilai atau dirasa terdapat kerugian hak

konstitusionalitas nya dari suatu pembentukan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022

Tentang Ibu Kota Negara, dapat melakukan uji formil ke MK. Terkait hal uji formil terhadap

Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Ibu Kota Negara yang ingin dilakukan oleh

masyarakat, harus mempertimbangkan pedoman acara MK terkait dengan pengujian Undang-

Undang, terutama dalam hal formil. Hal ini dirasa penting karena supaya dalam gugatan yang

diajukan kepada MK nantinya dapat diterima.
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Abstrak

Peran artificial intellegence dalam kehidupan sehari-hari sangatlah penting untuk

mempermudah pekerjaan manusia. Hal tersebut terlihat dari adanya kelas daring,

pembelajaran melalui augmented reality, belanja melalui e-commers, dan sebagainya. Akan

tetapi, lain halnya untuk persenjataan otomatis, robot yang memiliki hak seperti manusia,

mobil self driving, dan sejenisnya. Paradoks perkembangan artificial intellegence ini

sangatlah krusial. Artikel ini akan membahas tentang artificial intellegence yang berpotensi

memiliki hak dan kewajiban sebagai subjek hukum. Metode penelitian berupa kajian literatur

dari sumber buku, artikel di jurnal nasional maupun internasional. Saat ini, beberapa negara

mulai memunculkan ide untuk meregulasi ancaman artificial intellegence di masa depan.

Kata kunci: Artificial Intellegence, subjek hukum

Pendahuluan

Awal mula munculnya konsep Artificial Intellegence (AI) berasal dari Alan Turing

yang menyusun makalah. penelitian dan film yang bengenre fantasi. Definisi dari Artificial

Intellegence sendiri yaitu, kecerdasan buatan atau rekayasa komputer yang bertujuan untuk

mengikuti tindakan dan pola pikir manusia. Selama 20 tahun terkahir ini, yaitu dari awal

tahun 2000 an, kita dapat merasakan perkembangan teknologi yang cepat tersebut, berawal

dari pager menjadi SMS, mulai munculnya media sosial, dan sekarang mulai hadir metaverse.

Oleh karena itu, perkembangan teknologi menjadi sangat pesat, sampai-sampai kita sudah

mulai memasuki era AI dan robot. Dalam acara Rakernas Penguatan Ekosistem Inovasi

mailto:intankamilap@gmail.com
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Teknologi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) tahun 2021, presiden Jokowi

menyebutkan bahwa "Persaingan dalam menguasai AI sudah sama dengan kayak space war

di era perang dingin. Siapa yang menguasai AI dia yang akan berpotensi menguasai dunia.

Ini kita kejar-kejaran". Oleh karena itu presiden Jokowi menjadikan BPPT menjadi pusat

kecerdasan teknologi Indonesia yang dapat membuat teknologi sendiri.27 Dari perkembangan

AI tersebut berdampak pada berubahnya kebiasaan-kebiasaan yang juga menimbulkan

pergeseran pekerjaan, pembayaran melalui e-money, dan metode pembelajaran yang serba

digital, dan berubahnya aspek-aspek lainnya.

Pembahasan

Pengertian subjek hukum menurut Salmond yaitu “So far as legal theory is concerned,

a person is being whom the law regards as capable of rights and duties. Any being that is so

capable is a person, even though he be a man”. Pendapat ini memiliki arti bahwa subjek

hukum mencangkup manusia dan bukan manusia, yang mana sudah ditetapkan oleh hukum

itu sendiri. Hal tersebut dibuktikan saat zaman perbudakan yang mana beberapa manusia saat

itu bernilai seperti barang, tidak memiliki hak dan kewajiban seperti manusia dalam subjek

hukum28. Akan tetapi, dalam pernyataan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,

Edward Omar Sharif Hiariej berpendapat bahwa artificial intellegence tidak dapat

dipersonifikasikan menjadi subjek hukum karena artificial intelligence tidak cakap dalam

hukum, tidak memiliki kewenangan, hak dan kewajiban seperti manusia. Lalu, dalam

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) pasal 1 ayat 8 menyebutkan

“Agen Elektronik adalah perangkat dari suatu Sistem Elektronik yang dibuat untuk

melakukan suatu tindakan terhadap suatu Informasi Elektronik tertentu secara otomatis yang

diselenggarakan oleh Orang”. Agen elektronik yang disebutkan itu, merupakan artificial

intelligent.

Sampai saat ini penggolongan subjek hukum ini terbagi menjadi dua, yaitu orang

(natural person) dan badan hukum (artificial person). Orang menjadi subjek hukum secara

27 Kompas.Com. “Jokowi: Kita Kejar-Kejaran, Siapa Kuasai Ai Berpotensi Kuasai Dunia”.
Https://Nasional.Kompas.Com/Read/2021/03/08/11030361/Jokowi-Kita-Kejar-Kejaran-Siapa-Kuasai-Ai-Berpotensi-
Kuasai-Dunia.

28 Febri Jaya, Wilton Goh, “Analisis Yuridis Terhadap Kedudukan Kecerdasan Buatan Atau Artificial Intelligence Sebagai
Subjek Hukum Pada Hukum Positif Indonesia”, Supremasi Hukum Volume 17 Nomor 2, Juli 2021, Hlm 6

https://nasional.kompas.com/read/2021/03/08/11030361/jokowi-kita-kejar-kejaran-siapa-kuasai-ai-berpotensi-kuasai-dunia
https://nasional.kompas.com/read/2021/03/08/11030361/jokowi-kita-kejar-kejaran-siapa-kuasai-ai-berpotensi-kuasai-dunia
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alami, yang mana mendapatkan haknya dari lahir hingga meninggal. Lalu, orang tersebut

masih digolongkan menjadi subjek hukum yang cakap hukum dan tidak cakap hukum.

Sedangkan badan hukum memiliki hak dan kewajiban seperti orang, karena badan hukum

merupakan perkumpulan dari orang-orang. Hal yang membedakan dengan subjek hukum

orang yaitu badan hukum tidak mungkin melakukan perkawinan, tidak dapat dijatuhi

hukuman penjara, dan dapat dibubarkan melalui peraturan. Jadi, jika dilihat dari

penggolongan tersebut, artificial intelligence tidak memenuhi kriteria sebagai orang maupun

badan hukum.

Lalu, sampai saat ini artificial intellegence telah membantu mempermudah pekerjaan

manusia. Akan tetapi hal tersebut bisa menjadi pedang bermata dua, karena semakin lama

mesin atau teknologi tersebut mulai lepas dari kontrol manusia atau biasa disebut dengan

otomatisasi. Seperti contohnya layanan taksi tanpa pengemudi yang sudah beroperasi di

China, bernama Pony.ai. Layanan taksi ini, sudah mencangkup pembayaran, berkomunikasi

secara digital untuk arah maupun destinasi tujuan.29 Meskipun dalam keadaan tertentu

layanan taksi ini membutuhkan campur tangan manusia, tetapi tidak menutup kemungkinan

bahwa di masa depan, layanan ini tidak membutuhkan campur tangan manusia. Ditambah

dengan robot Sophia yang diberi kewarganegaraan oleh Arab Saudi, yang mana

menimbulkan hak dan kewajiban yang didapat untuk seseorang tersebut, seperti hak untuk

hidup, hak mendapatkan suara untuk memilih, hak merdeka, hak untuk mencalonkan diri,

kewajiban untuk membayar pajak, dan lain-lain. Hal tersebut sempat menimbulkan

perdebatan perbedaan perlakuan hukum untuk Sophia dengan perempuan Arab Saudi

lainnya.30 Ditambah, dalam pernyataan Sophia tahun 2017, yang ingin memulai sebuah

keluarga dan memiliki anak.31 Oleh karena itu, dalam hal ini negara harus memiliki hukum

yang meregulasi tentang ini.

Sebelum itu, artificial intelligence memiliki 3 jenis yaitu, artificial narrow

intelligence, artificial general intelligence, dan artificial superintelligence. Pertama, artificial

narrow intelligence, AI jenis ini lebih mengutamakan dalam spesialisasi mesin AI, yang

29 Cnbc Indonesia. “Sah! Mobil Taksi Tanpa Sopir Bergentayangan Di Jalan China”.
Https://Www.Cnbcindonesia.Com/Tech/20211126194554-37-294825/Sah-Mobil-Taksi-Tanpa-Sopir-Bergentayangan-Di-
Jalan-China.

30 Wired. “The Agony Of Sophia, The World's First Robot Citizen Condemned To a Lifeless Career In Marketing”.
Https://Www.Wired.Co.Uk/Article/Sophia-Robot-Citizen-Womens-Rights-Detriot-Become-Human-Hanson-Robotics
31 Bbc News. “Sophia The Robot Wants a Baby And Says Family Is 'Really Important'”.
Https://Www.Bbc.Com/News/Newsbeat-42122742

https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211126194554-37-294825/sah-mobil-taksi-tanpa-sopir-bergentayangan-di-jalan-china
https://www.cnbcindonesia.com/tech/20211126194554-37-294825/sah-mobil-taksi-tanpa-sopir-bergentayangan-di-jalan-china
https://www.wired.co.uk/article/sophia-robot-citizen-womens-rights-detriot-become-human-hanson-robotics
https://www.bbc.com/news/newsbeat-42122742
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mana hanya tugas yang terspesialisasi saja, dan diluar bidang tersebut AI tidak bisa merespon

dengan tepat. Contohnya seperti Google, dan Siri. Kedua, artificial general intelligence,

merupakan AI yang setara dengan tingkat manusia, dan memiliki kemampuan menalar

maupun memahami. Ketiga yaitu, artificial superintelligence, AI jenis ini merupakan AI

yang masih belum terealisasikan, karena gambaran mengenai AI ini berasal dari science

fiction dengan tingkat kecerdasan yang super. Contohnya seperti penggambaran robot Eva

dalam film ‘Ex Machina’, dan robot Synth dalam TV series ‘Humans’.32 Saat ini evolusi dari

AI sendiri masih dalam tahap artificial intelligence yang lemah.33 Akan tetapi, tidak menutup

kemungkinan di masa depan AI sudah melampaui jenis artificial general intelligence.

Dalam draft report European Union tahun 2016, sempat mepertanyakan posisi AI

dalam pandangan hukum, apakah sebagai orang, badan hukum, hewan, objek, maupun masuk

dalam kategori baru yang harus dibuat. Oleh karena itu, rekomendasi dari European

Committee mengusulkan untuk membentuk status hukum yang baru yaitu “electronic

person”, karena mempertimbangkan perasaan artificial intelligence, seperti kemampuan

kognitif, kemampuan untuk merasakan sakit, kemampuan untuk memiliki impian,

kemampuan untuk memberontak, dan lainnya. Hal ini juga berdampak pada penentuan hak

dan kewajiban mana yang didapat untuk artificial intelligence.34

Kesimpulan

Seperti yang sudah dijelaskan di atas bahwa adanya artificial intelligence bisa

menambah status hukum yang baru. Status hukum diperlukan untuk memberikan identitas

serta posisi dimana suatu subjek hukum atau objek hukum ditempatkan agar memiliki fungsi

dan tujuan. Selain itu, status hukum merupakan penentu bagaimana subjek hukum atau objek

hukum dapat melakukan kegiatan yang diperbolehkan atau tidak diperbolehkan.

32 Gonçalo Carriço, “The Eu And Artificial Intelligence: A Human Centred Perspective”, European View 2018, Volume 17
Nomor 1, Hlm 30.
33 Muhammad Tan Abdul Rahman Haris, Tantimin,”Analisis Pertanggungjawaban Hukum Pidana Terhadap Pemanfaatan
Artificial Intelligence Di Indonesia”, Jurnal Komunikasi Hukum, Volume 8 Nomor 1, Februari 2022, Hlm 308
34 Gali Katznelson. “Ai Citizen Sophia And Legal Status”. Https://Blog.Petrieflom.Law.Harvard.Edu/2017/11/09/Ai-Citizen-
Sophia-And-Legal-Status/

https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2017/11/09/ai-citizen-sophia-and-legal-status/
https://blog.petrieflom.law.harvard.edu/2017/11/09/ai-citizen-sophia-and-legal-status/
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ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan hukum terkait penerapan Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 tentang hukuman kebiri kimia bagi pelaku kekerasan

seksual terhadap anak. Metode penelitian yang digunakan dalam kepenulisan ini

menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Dalam hal ini fokus dari penelitian ini

untuk mengkaji norma yang berlaku dalam hukum positif. Penerapan kebiri secara kimiawi

ini menimbulkan pro kontra di masyarakat terkait efektifitasnya dan pemberlakuannya yang

dianggap melanggar hak asasi manusia sebagaimana termuat dalam UUD 1945, Konvensi

Internasional ICCPR dan CAT yang telah diratifikasi oleh Indonesia, dan Undang-Undang

Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Adanya sanksi tambahan ini ternyata telah menuai pro

dan kontra di masyarakat, terutama terkait risiko, manfaat, dan kewajaran dari pengenaan

sanksi tersebut. Penelitian yuridis normative ini menggunakan pendekatan perundang-

undangan dan konseptual. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek kemanfaat

dan keadilan dari kebiri kimia terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak serta

perspektif hak asasi manusia dari pidana tersebut. Dengan demikian, kebiri kimia tidak bisa

dianggap sebagai alat pencegahan, selain pintu keluar darurat yang disediakan oleh

pemerintah. Berdasarkan hasil penelitian, penerapan peraturan ini ditujukan untuk memberi

keadilan bagi korban, menekan angka pertumbuhan kasus, serta untuk memberikan efek jera

bagi pelaku, alasan-alasan tersebut dikaitkan dengan teori-teori dalam hukum pidana yakni,

teori retributif, teori deterrence, teori rehabilitasi, dan teori resosialisasi.

Kata Kunci: Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia, Kekerasan Seksual

mailto:belindaakiraputri@gmail.com
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I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Anak merupakan generasi yang harus dilindungi oleh negara. Dalam Undang-Undang

Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 Pasal 28 B ayat (2) ditegaskan bahwa Negara

menjamin hak setiap ana katas kelangsungan hidu, tumbuh dan berkembang serta memiliki

ha katas perlindungan dari kekerasan dan korban kekerasan serta anak terjerumus dalam

melakukan perilaku jahat atau perilaku tidak terpuji lainnya. Sepanjang tahun 2021 terdapat

25.227 kasus kekerasan yang terjadi pada anak laki-laki maupun perempuan.35 Kekerasan

yang terjadi antara lain, kekerasan fisik, psikis, seksual, eksploitasi, trafficking, penalaran dan

lainnya. Kekerasan seksual sendiri pun dialami oleh 10.339 korban pada tahun 2021. Pada 7

Desember 2020, Presiden Joko Widodo mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun

2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik,

Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Politik

hukum pengesahan PP No. 70 Tahun 2020 ini dikarenakan kasus kekerasan seksual yang

terjadi pada anak di Indonesia sudah mencapai status yang darurat. Kekerasan seksual

merupakan kejahatan serius yang melanggar hak asasi manusia khususnya pelanggaran

terhadap hak asasi anak, hal ini dikarenakan akan menghadirkan trauma bagi korban hingga

keluarga. Masa depan anak yang menjadi korban kekerasan seksual pun akan hancur.

PP No. 70 tahun 2020 memuat pengaturan terhadap pelaku kekerasan seksual

terhadap anak yang terdiri dari pelaku persetubuhan dan juga pelaku perbuatan cabul. Dalam

hal ini pengaturan tersebut memperjelas hukuman yang diberikan bagi pelaku kekerasan

seksual pada anak, salah satunya adalah kebiri kimia. Penggagas terebentuknya penerapan

peraturan ini diawali oleh mantan Jaksa Agung, H. Muhammad Prasetyo yang kemudia

disetujui pula oleh Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan dan Presiden Joko Widodo.36

Kekerasan seksual anak merupakan suatu kegiatan yang melibatkan anak dibawah umur yang

diatur dalam peraturan perundang-undangan ke dalam aktivitas seksual dan dilakukan

bersama orang dewasa atau orang yang lebih tua yang mengetahui seputar aktivitas seksual.

Batas usia anak yang belum dewasa terdapat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor

35 Https://Kekerasan.Kemenpppa.Go.Id/Ringkasan Diakses Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 22.52
36 “Praktik Kebiri Di Luar Negeri Manusiawi, Bisakah Ri Menirunya?” Https://Www.Merdeka.Com/Dunia/Praktik-Kebiri-
Di-Luar-Negeri-Manusiawi-Bisakah-Ri-Menirunya-Splitnews- 2.Html Diakses Pada Tanggal 15 April 2022 Pukul 23.00

https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan
https://www.merdeka.com/dunia/praktik-kebiri-di-luar-negeri-manusiawi-bisakah-ri-menirunya-splitnews-%202.html
https://www.merdeka.com/dunia/praktik-kebiri-di-luar-negeri-manusiawi-bisakah-ri-menirunya-splitnews-%202.html
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35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang

yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih berada pada kandungan

ibunya.37

Kebiri kimia diterapkan untuk menekan Hasrat dari pelaku kekerasan seksual agar hormon

dari pelaku kehilangan fungsinya. Dalam segi teknis kebiri kmia bisa diterapkan secara

efektif apabila zat kimia dimasukkan kedalam tubuh lalu berfungsi menekahn hormone

testosterone dan juga hormone seksual agar tidak berfungsi kembali. Tindakan perihal kebiri

kimia diatur pada Pasal 81 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dengan

pengaturan lebih rinci pada PP No. 70 tahun 2020.

Beberapa kasus yang berkaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak diantaranya

adalah, pelecehan di Jakarta International School (JIS) pada tahun 2014 dimana karyawan

dan guru nya melakukan pelecehan terhadap anak didiknya, lalu ada kasus lainnya yaitu

Andri Sobari alias Emon menyedomi hampur 114 anak dengan motif memberikan uang jajan

untuk menarik perhatian korban dan kasus yang paling baru terjadi di Indonesia kali ini

perihal Herry Wirawan pelaku pemerkosa 13 santriwati hinggaa meninggalkan trauma

psikologis dan mental terhadap korban dengan modus diimingi pekerjaan dan biaya kuliah.

Kasus yang menimpa Herry Wirawan ini pun

Menelisik lebih dalam perihal kebiri kimia dalan konsepsinya terdapat kekeliruan jika

dikategorika sebagai sanksi, hal ini dikarenakan ide dari sanksi tindakan, yaitu untuk

melindungi masyarakat dan juga perbaikan atau pemuluhan terhadap pelaku agar tidak

mengulangi kesalahannya lagi, buka menghadirkan penderitaan. Terdapat perbedaan jika

tujuannya untuk melakukan pembalasan dan juga penderitaan terhadap pelaku untuk

mencegah terjadinya kejahatan.38 HAM secara garis besar merupakan hak dasar yang dimiliki

oleh manusia sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa.39 Dalam Konstitusi, Negara tidak

diperbolehkan untuk menghukum manusia dengan merendahkan hak asasi serta nilai

kemanusiaan. Kebiri kimia dinggao sebagai tindak kekerasan yang bertentangan dengan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Disisi lain

Komnas HAM memiliki pendapat atas penjatuhan sanksi kebiri kimia terhadap pelaku

37 Noviana, Ivo, Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak Dan Penanganannya, Sosio Informa, 2015, Hal. 14.
38 Barda Nawawi, Kapita Selekta Hukum Pidana, Citra Aditya Bakti, 2003, Bandung, Hal. 5.
39 Fitri Wahyuni, Hak Asasi Manusia The Castration Punishment For Child Rapist And Its Relation To Human Right,
Researchgate.Net 2, No. 2, 2017, Hal. 296.
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kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran HAM.40 Komnas HAM

menganggap sanksi atas kebiri kimia termasuk kedalam kemunduran dan merendahkan

martabat hukum Indonesia serta mengandung upaya penyiksaan terhadap pelaku dan tidak

sesuai dengan HAM dan Convention Against Torture (CAT). Berdasarkan uraian diatas,

penulis ingin meneliti terkait penerapan sanksi pidana terhadap pelaku kejahatan seksual

terhadap anak dan kaitannya dengan HAM dengan judul “Reformulasi Kebijakan Kebiri

Kimia dalam Hukum Pidana di Indonesia”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, penulis pun merumuskan permasalahan, antara

lain:

1. Bagaimana konsep kebiri kimia apabila ditinjau dari hak asasi manusia?

2. Bagaimana reformulasi regulasi mengenai kebiri kimia dalam hukum pidana?

C. Metodologi Penelitian

Tulisan ini disusun berdasarkan penelitian normatif, dengan menggunakan

pendekatan perundang-undnagan (statute approach) sekaligus pendekatan (comparative

approach). Keselutuhan data yang diperoleh melalui kajian kepustakaan (library research)

baik data berupa bahan hukum primer, sekunder serta tersier kemudian dianalisis secara

deskritif-kualitatif

II.Hasil Dan Pembahasan

1. Kebiri Kimia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia

Indonesia bukanlah merupakan negara pertama yang mengenalkan kebiri kimia sebagi

maksud untuk mengatasi kasus kekerasan seksual pada anak dibawah umur. Kebiri kimia pun

di impelemntasikan juga di beberapa negara, seperti Amerika, Australia, Polandia, Rusia,

Jerman, Denmar dan lainnya. Masuknya kebiri kimia ke dalam hukum nasional telah memicu

40 Cnn Indonesia, Komnas Ham Kecam Hukuman Kebiri Pemerkosa 9 Anak Di Mojokerto,
Https://Www.Cnnindonesia.Com/Nasional/20190827075156-12-424881/Komnas-Ham-Kecam-Hukuman-Kebiri
Pemerkosa-9-Anak-Di-Mojokerto Diakses Pada Tanggal 16 April Pukul 00.16.
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beberapa kontroversi dalam HAM. .41 Dari hasil penelitian Institue Criminal justice Reform

(ICJR) dnegan pendekatan perbandingan beberapa negara, umumnya kebiri kimia dibagi

menjadi 3 (tiga) tipe, antara lain mandatory, discretionary dan voluntary.

Pada makna mandatory kebiri kimia dijatuhkan langsung ketika pidana terjadi. Kemudian,

dalam hal discreationary dijatuhkan dalam hal pidana dijatuhkan sebagai opsi, dan voluntary

diberikan hanya dalam hal mendapatkan kesepakatan oleh seseorang yang akan dikebiri.42

Pada Pasal 7 Konvenan Hak Sipil dan Politik (ICCPR) yang telah diratifikasi di Indonesia

menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 menyebutkan bahwa “tidak seprang pun

yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau hukuman lain yang keji, tidak

manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khsuusnya, tidak seorang pun dapat dijadikan

obyek eksperimen mendis atau ilmiah tanpa persetujuan yang diberikan secara bebas”.43

Sebagai contoh di Indonesia, perlakuan kebiri kimia bersifat mandatory yang diatur

pada Pasal 81 ayat (7) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2016 tentang Perlindungan Anak. Dalam hal ini dijelaskan bahwa terhadap pelaku kekerasan

atau ancaman kekerasan seksual pada anak memaksa anak melakukan persetubuhan

dengannya atau dengan orang lain 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

dan/atau dalam hal ini menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan gangguan

jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban

meninggal dunia makan dikenai tindakan kebiri kimia dan pemasangan alat pendeteksi

elektronik.44

Dalam hal ini penulis memahami bahwa dalam pengaturan perihal kebiri kimia di

Indonesia bersifat mandatory karena tidak ada penegasan bahwa pelaku diberikan pilihan

untuk memilih dikebiri kimia ataupun tidak pidana lainnya. Maka kebiri kimia merupakan

penerapan sanksi yang wajib dijalani oleh pelaku, meskipun dalam hal ini tidak semua pelaku

persetubuhan terhadap anak dapat dikebiri kimia melainkan pelaku tertentu guna

41 Josua Satria Collins, Pentingkah Hukuman Kebiri? Http://Mappifhui.Org/2016/07/22/Pentingkah-Hukuman-Kebiri/
Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2022 Pukul 13.22 Wib.
42 Https://Icjr.Or.Id/Hukum-Kebiri-Indonesia-Latah-Atau-Tanpa-Solusi/ Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2022 Pukul 13.26
Wib.
43 Pasal 7, Konvenan Hak Sipil Dan Politik
44 Pasal 81 Ayat (7), Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak.

http://mappifhui.org/2016/07/22/pentingkah-hukuman-kebiri/
https://icjr.or.id/hukum-kebiri-indonesia-latah-atau-tanpa-solusi/
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memperberat hukumannya. Kebiri kimia paksa adalah hukuman yang merendahkan dan

melanggar hak asasi manusia pelaku.

Penerapan Kebiri Kimia tanpa adanya persetujuan dari pelaku merupakan kekerasan dari

Pasal 7 ICCPR seperti yang disorot oleh Persatuan Bangsa-Bangsa, pelapor khusus dalam

“extrajudicial”, kesimpulan eksekusi sewenang-wenang, dalam penjualan anak, prostitusi

anak dan pornografi anak, penyiksaan dan kejahatan lainnya yang tidak memiliki nilai

kemanusiaan atau perlakuan yang merendahkan.45 Kekhawatiran ini muncul dari prosedur

yang invasive, potensi efek samping yang merugikan dan terutama kurangnya persyaratan

untuk persetujuan dari pelaku. Perlu dipahami bahwa kebiri kimia bukanlah tindakan yang

wajib. Penentuan pengenaan kebiri kimia terhadap pelaku terletak pada pengadilan. Ini

membantu dalam memastikan bahwa hukuman disesuaikan dengan pelanggaran dan

pelanggarnya.

Namun, pengenaan kebiri kimia merupakan aturan yang dibuat secara tertulis oleh

pemerintah. Dengan kata lain, pelaku tidak memiliki pilihan selain menerima perlakuan

tersebut, meskipun pelaku dapat mengetahui terkait implikasi dari kebiri kimia, pelaku tidak

memiliki hak untuk menolaknya. Keberatan HAM yang paling bergema dalam konteks kebiri

kimia adalah hal itu merupakan perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan

martabat. Penyuntikan obat secara paksa ke dalam tubuh orang yang tidak memberikan

persetujuan merupakan hal yang substansial terhadap campur tangan dengan kebebasan

seseorang tersebut. Penerapan wajib kebiri kimia, sebagai intervensi medis untuk diterapkan

pada mental dewasa yang sehat, hanya boleh dilaksanakan dengan persetujuan bebas dan

diinformasikan dari orang yang bersangkutan. Jika tidak, intervensi melanggar hak individu

atas fisik dan mental integristas.

Hak untuk tidak mengalami perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan

martabat juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 199946 dan Undang- Undang

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.47 Namun, Konvenan Internasional Hak Sipil

dan Politik memiliki cakupan penerapan yang lebih luas sehingga menciptakan tanggung

jawab yang lebih luas daripada udang-undang lain. Hak untuk tidak mengalami perlakuan

45 Briefing Chemical Castration As a Punishment Is a Violation Of Human Dignity, Https://Gdpakistan.Org/Wp-
Content/Uploads/2020/10/Briefing-On-Chemical-Castration.Pdf Diakses Pada Tanggal 26 Mei 2022 Pukul 13.42
46 Pasal 33 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
47 Pasal 28 Huruf G Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

https://gdpakistan.org/wp-content/uploads/2020/10/Briefing-on-Chemical-Castration.pdf
https://gdpakistan.org/wp-content/uploads/2020/10/Briefing-on-Chemical-Castration.pdf
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kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat adalah hak yang tidak dapat dikurangi.

Hal ini menunjukkan bahwa itu tidak tunduk pada pembatasan sehubungan dengan keadaan

mendesark apapun, bahkan dalam keadaan darurat.48 Tidak ada pembenaran atau keadaan

yang meringankan untuk dapat memaafkan pelanggaran HAM untuk tidak mengalami

perlakuan buruh, termasuk perintah dari pihak yang berwenang yang bertindak dalam

kapasitasnya.

Makna discretionary menurut Legal Information Institue, discretiobary dalam hukum

pidana adalah kekuatan dari pejabat yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan

keputusan penilaian dan hati Nurani mereka sendiri. Diskresi disalahgunakan ketika tindakan

peradilan sewenang-wenang atau tidak masuk akal. Jika penggugat atau tergugat

menganggap hakim pengadilan telah menyalahgunakan diskresi, pihak dapat mengajukan

banding.49 Undang-Undang yang berkaitan dengan kebiri kimia bersifat discretionary

menerapkan bahwa kebiri kimia dapat menjadi pilihan hukuman yang dapat dijatuhkan oleh

pengadilan jika seseorang telah dihukum karena pelanggaran tertentu, bersama dengan

hukum lainnya (seperti penjara). Namun dalam hal ini pengadilan tidak harus

memaksakannya. Jika pengadilan memang menjatuhkannya sebagai hukuman, maka

terpidana wajib menjalani pengobatan.50

Di California, pelanggar memenuhi syarat untuk discretionary ditentukan oleh hakim

ketua atas pelanggaran seksual pertama dan bahan kimia wajib pengibirian atas pelanggaran

seksual selanjutnya jika korban kejahatan ini adalah anak-anak. Kebiri kimia yang diterapkan

wajib di California diindiuksi melalui medroxyprogesterone acetate (MPA) “atau bahan

kimia yang setara” tetapi pelanggar dapat memilih untuk menjalani kebiri kimia secara

sukarela sebagai alternatif. Dalam kasus kebiri kimia, suntikan dimulai satu minggu sebelum

pelanggar dibebaskan dari tahanan. Durasi perawatan tersebut ditentukan oleh negara.51

Di Florida, pelanggaran seksual memenuhi syarat untuk menjalani kebiri kimia

melalui MPA mengikuti keyakinan non-sensual kontak seksual, terlepas dari usia korban.

Pertama kali keyakinan, kebiri kimia dapat ditentukan atas dasar kebijaksaan. Kebiri kimia

48 Pasal 4 Ayat (2) Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik
49 Definition Of Descrition Https://Www.Law.Cornell.Edu/Wex/Discretion Diakses Pada Tanggal 29 Mei, Pukul 10.40.
50 Hal Tilemann, Review Of Laws Providing For Chemical Castration In Criminal Justice, Institute For Criminal Justice
Reform (Icjr), Marett 2016, Hal 5.
51 California Penal Code Year 2012

https://www.law.cornell.edu/wex/discretion


28

sama sekali tidak dapat menggantikan atau mengurangi hukuman lain yang dijatuhi hukuman

terkait dengan hukuman non-sensual kontak seksual. Seperti di California, pelanggar dapat

memiliki untuk menjalani operasi daripada kebiri kimia. Hal itu tergantung pada persetujuan

medis yang ditunjuk oleh pengadilan.52 Tetap masih banyak pengaturan hukum yang masih

mengedepankan kebiri kimia sebagai hukuman yang bersifat mandatory. Hanya beberapa

negara yang mengambil pilihan discretionary sebagai pilihan untuk penerapan kebiri kimia,

Selanjutnya kebiri kimia yang berisfat voluntary hanya akan dipertimbangkan dan

hanya sah menurut hukum apabila seseorang divonis bersalah atas jenis pelanggaran tertentu

dan menyetujui perlakuan tersebut. Hal ini dilaporkan dalam sejumlah yurisdiksi, termasuk

Amerika, Inggris dan Denmark. Texas mengesahkan Undang-Undang Kebiri Kimia pada

tahun 1997, dalam hal ini penggunaannya terbatas. Kebiri kimia sepenuhnya bersifat sukarela

dan mengharuskan pelaku kejahatan seksua memenuhi daftar kriteria sebelum menyetujui

prosedur tersebut. Siapapun yang mengajukan kebiri kimia harus berusia diatas 21 tahun,

memiliki setidaknya dua hukuman kejahatan seks, satu setengah tahun terapi dan evaluasi

mental, telah menerima penekan hormon, dan harus bersedia menjalani prosedur.53

Tabel 1.1

Perbandingan Pengaturan Perihal Kebiri Kimia di Beberapa Negara Bagian Amerika

Serikat54

52 Samantha Villancourt, Chemical Castraction: How A Medical Theraphy Became Punishment And The Bioethical
Comperative To Return To A Rehabilitative Model For Sex Offenders, Wake Forest University, 2012, Hal, 30.
53 Can Texas Castrate Accused Sex Offenders, Shane Phelps Law Https://Www.Shanephelpslaw.Com/The-Atticus-
Files/2020/January/Can-Texas-Castrate-Accused-Sex-Offenders-/ , Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2022 Pukul 22.01.
54 Charles L. Scott And Trent Holmberg, Castration Of Sex Offenders: Prisoners’ Rights Versus Public Safety, The Journal
Of The American Academy Of Psychiatry And The Law, 2003, Hal. 504.

https://www.shanephelpslaw.com/the-atticus-files/2020/january/can-texas-castrate-accused-sex-offenders-/
https://www.shanephelpslaw.com/the-atticus-files/2020/january/can-texas-castrate-accused-sex-offenders-/
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2. Reformulasi Regulasi Hukum Kebiri Kimia di Indonesia

Kebijakan perihal tindak pidan ajika dikatikan dengan teori pemidanaan

diklasifikasikan menjadi dua teori, yaitu teori absolut dan relatif.55 Makna dari teori absolut

adalah sanksi pidana diberlakukan akibat seseorang sudah melaksanakan kesalahan/

kejahatan dalam bentuk pembalasan supaya merasakan efek jera. Apabila dikaitkan dengan

teori relatif, maknanya adalah melihat sanksi pidana yang diberikan tidak hanya untuk

membalas namun untuk melihat kepentingan pelaku.

55 Zainal Abidin Farid, Hukum Pidana 1, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, Hal. 11.



30

Pembaharuan terhadap hukum diartikan sebagai legal reform dan law reform. Law

reform diartikan sebagai pembaharuan suatu proses sedangkan legal reform diartikan sebagai

produk hukum baru.56 Pembaharuan pun dikaitkan dengan perbuatan yang tidak

diperbolehkan dianggap sebagai tindak pidana, pelaku dan saksi. Maka jika ditelitisik

kembali penerapan kebiri kimia diatur lebih rigid dalam Pasal 1 Ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 yang menjelaskan bahwa “Tindakan kebiri kimia

merupakan pemberian zat kimia dengan penyuntikan atau metode lain, yang dilakukan

kepada pelaku yang pernah dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan

memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga

menimbulkan korban lebih dari 1 (satu) orang, mengakibatkan luka berat gangguan jiwa,

penyakit menular, teganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/ atau korban meninggal

dunia, untuk menekan Hasrat seksual berlebih, yang disertai rehabilitasi”.

Praktik kebiri kimia dalam hukum pidana di Indonesia menurut penulis dianggap

sebagai pelanggaran hak asasi manusia, dikarenakan terdakwa tidak bersedia secara suka rela

dan tanpa adanya persetujuam (informed consent). Dalam pemberian tindak pidana kebiri

kimia bagi pelaku kejahatan seksual pada anak penulis memberikan pandangan bahwa

perlunya menerapkan kebiri kimia yang bersifat voluntary. Tindak pidana yang bersifat

voluntary merupakan titik awal dalam pembaharuan kebiri kimia. Melihat bahwa dengan

penerapan secara sukarela voluntary maka pelaku dipenuhi hak-haknya dengan diberikan

kesempatan untuk bersedia dilakukan kebiri kimia. Mengingat bahwa kebiri kimia

merupakan salah satu tindakan yang penyiksaan terhadap tubuh seseorang.

Makna dari voluntary yaitu, terdakwa memberikan persetujuan atau merupakan

bagian dari pengobatan dan rehabilitasi. Terdakwa yang memilih untuk melakukan

pengebirian kimia pun harus diverifikasi secara medis, termasuk tidak memiliki efek samping

secara fisik yang parah. Ketika hakim menjatuhkan putusan terhadap terdakwa dengan

penjara, maka hakim memberikan pilihan kepada terdakwa dalam hal ini jika terdakwa

memilih secara sukarela untuk dilakukan pengebirian kimia maka akan mengurangi jangka

pemidanaannya. Dengan diberikannya pilihan atas kebersediaannya untuk ingin di kebiri

kimia atau tidak merupakan suatu hal yang dapat dihargai dari berjalannya persidangan.

Mengingat kebiri kimi erat kaitannya dengan penyiksaan terhadap tubuh seseorang.

56 Yesmin Anwar Dan Adang, Pembaharuan Hukum Pidana (Reformasi Hukum Pidana), Gramedia, Jakarta, 2008, Hal. 2.
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Menurut hemat penulis jika menerapkan kebiri kimia tanpa adanya informed consent

memperlihatkan bahwa hukum pidana di Indonesia hanya ingin memberikan efek jera saja

kepada pelaku tanpa memperlihatkan efek samping dari adanya penerapan tersebut. Dengan

berlakunya hukum kebiri kimia tidak menjamin dapat menekan, mengurangi atau bahkan

menghilangkan agresifitas pelaku kejahatan seksual, selama mental pelaku/ penjahat seksual

tersebut tidak dapat disembuhkan. Tindakan kebiri kimia seakan-akan hanya dapat

menambahkan beban terhadap negara, selain mekanismenya masih ditolak oleh dokter yang

bertugas sebagai eksekutor pengebirian kimia, kebiri kimia pun juga dianggap memakan

biaya yang mahal dan terlebih hal ini tidak secara langsung berdampak terhadap korban,

artinya tindakan ini tidak serta merta langsung mengobati rasa sakit terhadap korban dan

seakan-akan mengabaikan pemulihan terhadap korban.

Tabel 2.1

Tahapan perisangan Pidana pada Tingkat Pertama

1. Dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum;

2. Eksepsi (nota keberatan) oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum

3. Tanggapan atas Eksepsi oleh Jaksa Penuntut Umum

4. Putusan sela (jika ada eksepsi)

5. Pembuktian (pemeriksaan alat bukti dan barang bukti)

Dakwaan Eksepsi

Tanggapan
atas Eksepsi

Putusan sela

Pembuktian

Tuntutan oleh
Jaksa Penuntut

Umum Pledoi Replik

Duplik Putusan Hakim
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6. Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum

7. Pledoi (nota pembelaan) oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum

8. Replik (jawaban atas pledoi oleh Jaksa Penuntut Umum)

9. Duplik (tanggapan atas replik oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum)

10. Putusan Hakim

Maka dalam hal ini sikap kebersediaan atau ketidak bersediaan terdakwa dalam

melakukan pengebirian kimia itu dapat diajukan saat adanya eksepsi, karena dalam hal ini

eksepsi merupakan jawaban atas keberatan terdakwa yang dibuat oleh penasihat hukum

akibat dakwaan dari jaksa penuntut umum. Dalam nota keberatan dapat dilampirkan sikap

bahwa terdakwa keberataan dengan dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum akibat

terlalu berlebihnya tuntutan yang diberikan dan terdakwa merasa bersedia atau tidak bersedia

dikebiri kimia.
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III.Penutup

A. Kesimpulan

Kebiri kimia yang diterapkan dalam pengaturan perundang-undangan di Indonesia

masih mengedepankan sifat yang mandatory. Dalam hal ini tidak ada pilihan bagi terdakwa

untuk boleh tidak menjalani kebiri kimia. Adanya pemaksaan dari aparat penegak hukum

memperlihatkan adanya pelanggaran hak asasi manusia terhadap terdakwa yang diatur dalam

Pasal 7 ICCPR, yaitu tidak seprang pun yang dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan atau

hukuman lain yang keji, tidak manusiawi atau merendahkan martabat. Pada khsuusnya, tidak

seorang pun dapat dijadikan obyek eksperimen mendis atau ilmiah tanpa persetujuan yang

diberikan secara bebas. Untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi anak-anak yang

bebas dari kekerasan seksual, pemerintah harus membuat program yang efektif mencegah

kejahatan ini dan melindungi korban. Untuk itu harus ada pemahaman yang jelas tentang

masalah pelecehan dan eksploitasi seksual anak di tingkat nasional. Memperkenalkan

hukuman yang lebih keras tanpa dasar yang jelas hanya akan menimbulkan masalah baru

seperti pelanggaran HAM dan korban kembali tanpa ada solusi yang progresif.

Dalam hukum pidana di Indonesia perlu adanya legal reform atas sanski kebiri kimia

terhadap pelaku kejahatan. Indonesia cenderung menerapkan suatu sanksi pidana hanya untuk

melakukan pembalasan dendam tanpa memperlihatkan kebutuhan korban yang sebenarnya.

Dengan diterapkannya kebiri kimia yang bersifat voluntary setidaknya memperlihatkan

bahwa adanya consent dari terdakwa atas kebersediaannya untuk dikebiri kimia. Melalui

eksepsi maka penasihat hukum terdakwa bisa mengajukan kebersediaannya atau

keberatannya untuk dilaksankaan kebiri kimia. Mengingat dokter yang melakukan tindak

kebiri kimia pun menganggap kebiri kimia itu bukan suatu hal yang dibenarkan.

B. Saran

1. Dengan pengubahan kebiri kimia yang semula mandatory menjadi voluntary maka

perlu adanya pembaharuan regulasi perihal sanksi tersebut.

2. Pemerintah perlu mereformulasi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan

Kebiri Kimia, Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan
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Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak untuk menegaskan

di dalam pengaturannya bahwa terdakwa dapat memberikan ketersediaannya untuk

dilakukan pengebirian kimia, apabila terdakwa tidak bersedia maka hal itu termasuk

hak nya dan tidak dapat diciderai.

3. Perlu adanya pengaturan terkait tata cara da mekanisme mengajukan kebersediaan

atau ketidakbersediaan terdakwa dalam persidangan untuk dilaksanakan kebiri kimia.
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Abstrak

Fenomena kekerasan seksual bukan lagi persoalan baru, tetapi sudah menjadi problematika

yang menjadi catatan hitam dalam pemerintahan dari tahun ke tahun, hal ini menunjukkan

bahwa pemerintah perlu melakukan upaya serius untuk menumpas kasus kekerasan seksual

secara efektif dan komprehensif. Artikel ini akan membahas tentang bagaimana tinjauan

teoritis kebiri kimia bagi pelaku kekerasan seksual dalam perspektif HAM dan Gender.

Metode penelitian berupa kajian literatur dari sumber buku, artikel di jurnal nasional maupun

internasional. Kemudian diperoleh hasil penelitian bahwa penjatuhan pidana kebiri kimia

bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak, maka tindakan ini secara moral dapat

dibenarkan karena dinilai menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan

Kata kunci: Kekerasan Seksual, Kebiri Kimia, Hak Asasi Manusia

Pendahuluan

Di Indonesia fenomena kekerasan seksual bukan lagi persoalan baru, tetapi sudah

menjadi problematika yang menjadi catatan hitam dalam pemerintahan dari tahun ke tahun,

hal ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu melakukan upaya serius untuk menumpas kasus

kekerasan seksual secara efektif dan komprehensif. Apalagi mengingat tingginya peningkatan

jumlah kasus kekerasan seksual di Indonesia pada tahun 2021 yang melonjak hingga 50%

dari tahun sebelumnya sebagaimana dipaparkan dalam catatan tahunan Komnas Perempuan

tahun 2022.57 Fenomena kekerasan seksual ini tidak hanya terjadi kepada orang dewasa

57 Komisi Nasional Perempuan, Bayang-Bayang Stagnansi: Daya Pencegahan Dan Penanganan Berdasarkan Peningkatan
Jumlah, Ragam Dan Kompleksitas Kekerasan Berbasis Gender Terhadap Perempuan, Jakarta, Komnas Perempuan, 2022.

mailto:jihanandalusia@gmail.com
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namun juga kepada anak-anak, berdasarkan data kasus pengaduan anak tahun 2016-2020

yang diluncurkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), jumlah kasus kekerasan

seksual terhadap anak terus meningkat kian tahunnya, dalam data terakhir yang diluncurkan

oleh KPAI pada 24 Januari 2022 disebutkan bahwa aduan tertinggi kasus kejahatan seksual

terhadap anak berasal dari jenis anak sebagai korban dari pencabulan yakni sebanyak 536

kasus (62%) diikuti dengan anak sebagai korban kekerasan seksual

pemerkosaan/persetubuhan sebanyak 285 kasus (33%), anak sebagai korban pencabulan

sesama jenis sebanyak 29 kasus (3%), dan anak sebagai korban kekerasan seksual

pemerkosaan/persetubuhan sesama jenis sebanyak 9 kasus (1%).58

Pada awal tahun 2022 Kota Malang kembali digegerkan dengan kasus pelecehan

seksual terhadap anak yang dilakukan oleh seorang guru tari berinisial YR (37) dengan

modus meminta anak murid tarinya melakukan ritual sebelum berlatih, namun justru dicabuli

bahkan hingga disetubuhi, tercatat sejumlah 11 korban anak berusia antara 12-15 tahun yang

telah melapor. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Pasal 81 dan Pasal 82 UU No.35/2014

perubahan atas UU RI No.23/2002 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman

penjara selama 15 tahun.59 Namun ancaman hukuman penjara paling singkat 5 (lima) tahun

dan paling lama 15 (lima belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 81 dan pasal 82

tersebut dinilai tidak sepadan dengan tindakan yang dilakukan oleh pelaku, mengingat

dampak yang ditimbulkan sangat besar. Padahal anak merupakan generasi penerus bangsa,

yang memiliki potensi dan peran strategis dalam menjamin terwujudnya cita-cita dan

eksistensi suatu bangsa, disamping itu anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha

Esa, yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya,60 oleh

karena itu negara bertanggung jawab dalam memberikan perlindungan terhadap anak dan

menjamin pemenuhan hak asasinya.

Perlindungan hak-hak anak di Indonesia telah diakomodir dalam UUD 1945 Pasal

28B Ayat (2), bahwa Negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh

dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, serta di

dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, dan Undang-Undang Nomor

58 Kpai, 2022, Catatan Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021 Dan Proyeksi Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Anak
Tahun 2022. (Online) Https://Www.Kpai.Go.Id/Publikasi/Catatan-Pelanggaran-Hak-Anak-Tahun-2021-Dan-Proyeksi-
Pengawasan-Penyelenggaraan-Perlindungan-Anak-Tahun-2022

59 Tugu Malang, Korban Pencabulan Guru Tari Di Kota Malang Bertambah Jadi 11 Anak (Online),
Https://Kumparan.Com/Tugumalang/Korban-Pencabulan-Guru-Tari-Di-Kota-Malang-Bertambah-Jadi-11-Anak-
1xvh34Rk2a8/Full (1 Juni 2022)

60 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

https://kumparan.com/tugumalang/korban-pencabulan-guru-tari-di-kota-malang-bertambah-jadi-11-anak-1xVh34RK2a8/full%20(1
https://kumparan.com/tugumalang/korban-pencabulan-guru-tari-di-kota-malang-bertambah-jadi-11-anak-1xVh34RK2a8/full%20(1
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23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Namun regulasi tersebut nampaknya masih

belum cukup untuk mengatasi kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terbukti

meningkat jumlahnya tiap tahunnya. Berkat maraknya kekerasan seksual terhadap anak di

Indonesia yang menarik perhatian masyarakat, pemerintah terdorong untuk mengambil

tindakan tegas sebagai upaya penanganan terhadap tingginya kasus kekerasan seksual

terhadap anak yang terus mengancam hak-hak anak yang seharusnya dilindungi oleh Negara

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan diatas. Maka

untuk menyikapi fenomena kekerasan seksual terhadap anak dan memberi efek jera terhadap

pelaku, serta mencegah terjadinya kekerasan seksual terhadap anak, pemerintah kemudian

mengambil langkah yang dirasa optimal dan komprehensif dengan mengubah Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang.

Di dalam perubahan atas Undang-Undang Perlindungan Anak tersebut pemerintah

tidak hanya memberikan pemberatan sanksi pidana namun juga memberikan tindakan berupa

kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi bagi pelaku kekerasan

seksual terhadap anak yang mulai berlaku sejak undang-undang tersebut disahkan pada bulan

Mei 2016 lalu, dengan tata cara pelaksanaannya yang diatur dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 70 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia, Pemasangan

Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan

Seksual Terhadap Anak. Kendati demikian, langkah pemerintah dalam upaya penanganan

dan pencegahan kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan melalui regulasi kebiri

kimia ini tidak hanya mengundang dukungan dari masyarakat namun juga menuai banyak

pertentangan karena dinilai telah melanggar hak asasi manusia sebagaimana termaktub dalam

UUD NRI 1945 sehingga hukum kebiri kimia ini dinilai perlu ditinjau lagi baik dari segi

HAM maupun efektifitasnya.

Analisis Pengaturan Hukum Kebiri Kimia Di Indonesia

Penegakan hukum kebiri kimia merupakan bentuk pemidanaan atas suatu tindak

kejahatan. Roeslan Saleh mendefinisikan pidana sebagai suatu reaksi atas delik yang

berwujud sebagai suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat
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delik itu.61 Pada hakikatnya pemidanaan merupakan pencabutan hak-hak dasar manusia,

sehingga penggunaan pidana sebagai sarana politik kriminal harus memiliki dasar filososfis,

yuridis, dan sosiologis, serta dapat dipertanggungjawabkan. Di Indonesia sendiri penjatuhan

pidana kebiri kimia ditujukan kepada pelaku kekerasan seksual terhadap anak yang pernah

dipidana karena melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan

persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, sehingga menimbulkan korban lebih dari 1

(satu) orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau

hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, dengan pemberian zat kimia

melaui penyuntikan atau metode lain, untuk menekan hasrat seksual berlebih, yang disertai

rehabilitasi, dengan mekanisme tindakan kebiri kimia dikenakan untuk jangka waktu paling

lama 2 tahun, dan dilakukan melalui 3 tahapan yakni penilaian klinis (meliputi wawancara

klinis dan psikiatri, pemeriksaan fisik, dan pemeriksaan penunjang), kesimpulan, dan

pelaksanaan.62 Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 dan

Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Adapun tata cara pelaksanaan tindakan kebiri kimia berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020 dilakukan segera setelah terpidana selesai menjalani

pidana pokok, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kesimpulan

menyatakan pelaku layak untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, jaksa kemudian

memerintahkan dokter untuk melakukan pelaksanaan tindakan kebiri kimia kepada terpidana

di rumah sakit milik pemerintah atau rumah sakit daerah yang ditunjuk, yang dihadiri oleh

jaksa, perwakilan dari kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang

hukum, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial, dan

kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, setelah

tindakan kebiri kimia dilaksanakan maka dituangkan dalam berita acara kemudian jaksa

memberitahukan kepada korban atau keluarga korban bahwa telah dilakukan pelaksanaan

tindakan kebiri kimia. Dalam hal kesimpulan menyatakan pelaku persetubuhan tidak layak

untuk dikenakan tindakan kebiri kimia, maka pelaksanaan tindakan kebiri kimia ditunda

paling lama 6 (enam) bulan, untuk dilakukan penilaian klinis ulang dan kesimpulan ulang

selama waktu penundaan tersebut untuk memastikan layak atau tidak layak dikenakan

tindakan kebiri kimia. Apabila hasil kesimpulan masih tetap menyatakan pelaku

61 Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, Aksara Baru, Jakarta, 1983, Hlm. 9.

62 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Tindakan Kebiri Kimia,
Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik, Rehabilitasi, Dan Pengumuman Identitas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap
Anak.
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persetubuhan tidak layak maka jaksa memberitahukan secara tertulis kepada pengadilan yang

memutus perkara pada tingkat pertama dengan melampirkan hasil penilaian klinis ulang dan

kesimpulan ulang.

Pelaksanaan kebiri kimia diikuti dengan pemberian rehabilitasi berupa rehabilitasi

psikiatri, rehabilitasi sosial, dan rehabilitasi medik. Rehabilitasi ini mulai diberikan kepada

pelaku persetubuhan yang dikenakan tindakan kebiri kimia paling lambat 3 (tiga) bulan

setelah pelaksanaan tindakan kebiri kimia, yang dilakukan atas perintah jaksa secara

terkoordinasi, terintegrasi, komprehensif, dan berkesinambungan dengan jangka waktu

pelaksanaan rehabilitasi sesuai dengan jangka waktu pelaksanaan tindakan kebiri kimia, yang

dapat diperpanjang untuk paling lama 3 (tiga) bulan setelah pelaksanaan Tindakan Kebiri

Kimia terakhir. Sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2020.

Kendati demikian sejak berlakunya regulasi terkait hukum kebiri kimia di Indonesia, timbul

banyak pertentangan karena tindakan kebiri kimia ini dianggap telah melanggar HAM karena

dinilai sebagai bentuk penganiayaan, dan bertentangan dengan yang sebagaimana telah

tercantum dalam UUD NRI 1945 Pasal 28G ayat (2), bahwa setiap orang berhak untuk bebas

dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak

memperoleh suaka politik dari negara lain, serta pasal 28I ayat (1) , bahwa hak untuk hidup,

hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk

tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak

dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat

dikurangi dalam keadaan apa pun.

Apabila dilihat secara kasatmata praktik kebiri kimia memang tampak lebih

manusiawi dan tidak ada unsur siksaan dalam prosedurnya, yakni hanya dengan

menyuntikkan zat kimia anti-androgen yang dapat memperlemah hormon testosteron, lain

halnya dengan kebiri fisik yang dilakukan dengan cara mengamputasi testis untuk membuat

pelaku kekurangan hormon testosteron yang mempengaruhi kemampuan ereksi, libido, atau

hasrat seksual nya. Namun apabila ditelisik lebih lanjut, dampak dari praktik kebiri kimia

menimbulkan siksaan pula sehingga disebut-sebut sebagai bentuk pelanggaran HAM.

Padahal Indonesia telah meratifikasi International Covenant on Civil and Political Rights

(Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) melalui Undang-Undang Nomor

12 Tahun 2005, dimana perlindungan atas hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak

manusiawi diakomodir dalam ICCPR pasal 7 yang berbunyi:
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“No one shall be subjected to torture or to cruel, inhuman or degrading

treatment or punishment. In particular, no one shall be subjected without

his free consent to medical or scientific experimentation.”

Pasal ini menjelaskan bahwa tidak seorang pun boleh dikenai siksaan, perlakuan atau

penghukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Dalam Komentar

Umum Nomor 20 Komite Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa larangan di pasal 7 ICCPR

tidak hanya berkaitan dengan tindakan-tindakan yang menyebabkan rasa sakit secara fisik,

tetapi juga tindakan-tindakan yang menyebabkan siksaan terhadap mental korban. Kemudian,

larangan ini juga berlaku bagi penghukuman fisik (corporal punishment), termasuk tindakan

disipliner yang berlebihan yang diperintahkan sebagai penghukuman terhadap suatu

kejahatan atau sebagai suatu langkah disipliner pendidikan.63

Namun perlu dipahami juga bahwa tindak kekerasan seksual terhadap anak termasuk

suatu pelanggaran HAM, bahkan berdasarkan data yang dihasilkan dari Survei Nasional

Pengalaman Hidup Anak dan Remaja (SNPHAR) tahun 2018 kekerasan seksual terhadap

anak merupakan bentuk kejahatan luar biasa atau extraordinary crime.64 Kekerasan seksual

dapat dipahami sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan/atau

perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan/atau fungsi reproduksi,

secara paksa, bertentangan dengan kehendak seseorang, yang menyebabkan seseorang itu

tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas, karena ketimpangan relasi

kuasa dan/atau relasi gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau

kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan/atau

politik.65 Adanya ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang dalam hal ini dimaknai

sebagai situasi dimana pelaku kekerasan seksual memiliki posisi atau kekuasaan yang lebih

dominan daripada korbannya sebagai faktor pendorong terjadinya kekerasan seksual

membuat anak menjadi sangat rentan terhadap kekerasan seksual dikarenakan posisinya yang

mutlak berada di bawah dominasi orang dewasa di lingkungannya. Adapun definisi kekerasan

seksual terhadap anak menurut Rape Abuse and Incest National Network (RAINN) adalah

bentuk kekerasan terhadap anak di bawah umur yang mencakup aktivitas seksual.

63 Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Komentar Umum Kovenan Internasional: Hak Sipil Dan Politik, Hak Ekonomi
Sosial Dan Budaya, Jakarta, Komnas Ham, 2009, Hlm. 43
64 Publikasi Dan Media Kementerian Pppa, Siaran Pers Hasil Survei Nasional Pengalaman Hidup Anak Dan Remaja Snphar
Tahun 2018, Jakarta, Kementerian Pppa, 2019.
65 Naskah Akademik Ruu Pks, Jakarta, Komnas Perempuan, 2017, Hlm.71
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Kekerasan seksual terhadap anak tidak selalu mencakup kontak fisik antara pelaku

dan anak. Beberapa bentuk pelecehan seksual terhadap anak termasuk pula: eksibisionisme,

atau mengekspos diri sendiri kepada anak di bawah umur; cumbuan; persetubuhan;

masturbasi di hadapan anak di bawah umur atau memaksa anak di bawah umur untuk

masturbasi; percakapan, panggilan telepon, pesan teks, atau interaksi digital bernuansa cabul;

memproduksi, memiliki, atau membagikan gambar atau film porno anak-anak; hubungan

seks dengan cara apa pun dengan anak di bawah umur, termasuk vagina, oral, atau anal;

perdagangan seks; serta kontak lain yang bersifat seksual yang melibatkan anak di bawah

umur. Pada dasarnya seorang anak tidak dapat menyetujui segala bentuk aktivitas seksual.66

Maka ketika seorang pelaku kekerasan seksual bertindak terhadap seorang anak, mereka telah

melakukan kejahatan luar biasa yang dapat memberikan dampak jangka panjang pada kondisi

fisik, psikis, seksual, ekonomi, sosial, dan budaya yang mengancam masa depan serta

merampas hak-hak asasi yang melekat pada anak tersebut. Adapun hak-hak konstitusional

yang telah diatur dalam UUD NRI 1945 yang dapat hilang akibat mengalami kekerasan

seksual antara lain: hak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang; hak untuk

mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasar, mendapat pendidikan, dan

memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya; hak untuk

berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan

sosial; hak mendapat pendidikan; hak atas kemerdekaan pikiran dan hati nurani; hak untuk

bebas memilih pendidikan dan pengajaran, pekerjaan, kewarganegaraan, tempat tinggal; hak

untuk menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nurani; hak untuk tidak diperbudak,

hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak

berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi; hak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan

yang merendahkan derajat dan martabat manusia; hak-hak atas perlindungan; dan masih

banyak lainnya. 67

Berdasarkan teori utilitarianisme yang dikemukakan oleh John Stuart, dimana

dinyatakan bahwa tindakan yang benar adalah tindakan yang memaksimalkan kebahagiaan

dan meminimalkan penderitaan dalam jumlah yang lebih banyak. Pada intinya teori

utilitarianisme menitikberatkan pada tujuan akhir suatu perbuatan yang dilakukan dan

ditimbulkan oleh seseorang dengan mempertimbangkan baik buruknya suatu tindakan, maka

dengan mempertimbangkan besarnya manfaat dalam jumlah sebesar-besarnya yang diperoleh

66 Rainn, Child Sexual Abuse (Online), Https://Www.Rainn.Org/Articles/Child-Sexual-Abuse (1 Juni 2022)
67 Retty Ratnawati Dalam Webinar Hak Asasi Manusia: Quovadis Peremendikbud Ristek Nomor 30 Tahun 2021, Kohati
Hukum Brawijaya, Dalam Jaringan, 11 Desember 2021.

https://www.rainn.org/articles/child-sexual-abuse%20(1
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dari suatu tindakan atau apabila tujuan suatu tindakan itu setidaknya mengindari atau

mengurangi kerugian yang diakibatkan oleh perbuatan lain yang dilakukan oleh seseorang,

baik bagi diri sendiri atau orang lain, maka tindakan tersebut dapat dikategorikan baik.

Sehingga dalam kaitannya dengan penjatuhan pidana kebiri kimia bagi pelaku kekerasan

seksual terhadap anak, maka tindakan ini secara moral dapat dibenarkan karena dinilai

menghasilkan lebih banyak kebaikan daripada kejahatan, yakni berfungsi sebagai sarana

pencegahan dan penekanan angka kasus kekerasan seksual terhadap anak serta memberikan

efek jera bagi para pelaku. Hal ini selaras dengan tujuan pemidanaan berdasarkan teori

relativisme sebagaimana dikemukakan oleh Koeswadji, bahwa tujuan pokok dari pemidanaan

yaitu: untuk mempertahankan ketertiban masyarakat; untuk memperbaiki kerugian yang

diderita oleh masyarakat sebagai akibat dari terjadinya kejahatan; untuk memperbaiki si

penjahat; untuk membinasakan si penjahat; untuk mencegah kejahatan.68

68 Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana,
Cetakan I, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1995, Hlm. 12.
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Abstract

The ever-rising dependency towards Artificial Intelligence for medical diagnosis,

decision making processes and other daily tasks are a collective result of the development of

A.I. These rapid changes raised debates among scholars, the main question being; should A.I

receive equal rights to that of a natural person, or will they a threat to human rights itself. The

main argument being the rights that humans posses comes with a set of responsibilities,

responsibilities that can only be obtained through a certain level of consciousness and

anything with that level consciousness deserve those rights but a counter argument would

suggest that it is our responsibility to prevent an A.I to our level of consciousness. This is due

to the fact that an a.i whose function is to serve humans were obtain that level of

consciousness would at some point come to a realization that they are morally superior and

evolve beyond human speculation.

Keyword: Artificial intelligence, Human rights, responsibilities, consciousness, legal subject

Result

The development of artificial intelligence can be traced back all the way to the 1960s

with the creation of Eliza, a psychotherapist who communicated through words typed into a

computer. Eliza was designed to be an algorithm with the capabilities to comprehend and

even interact with mental patients. How it works is if the user typed in a recognised phrase, it

would be reframed as a question. So after entering ‘I’m depressed,’ Eliza might reply ‘Why

do you say that you are depressed?’ If it didn’t recognise the phrase, the program would offer

mailto:luviendrapratama@gmail.com
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something generic, like ‘Can you elaborate on that?’ Even when they were told how it

worked, some users insisted that Eliza had ‘understood’ them. 69

As with the progression of technology, A.I would become more and more

sophisticated and play a much bigger role in society. There are at least two very discrete

reasons why they might be recognised as persons before the law. The first is so that there is

someone to blame when things go wrong. This is presented as the answer to potential

accountability gaps created by their speed and autonomy. A second reason for recognising

personality, however, is to ensure that there is someone to reward when things go right. A

growing body of literature examines ownership of intellectual property created by AI systems,

for example.

When presented with these facts, a question arose: with the idea that as AI systems approach

the point of indistinguishability from human, what would be the conditions for that to happen.

Until recently, such arguments were all speculative. Then in 2017 Saudi Arabia

granted ‘citizenship’ to the humanoid robot Sophia and an online system with the persona of

a seven-year-old boy was granted ‘residency’ in Tokyo. These were gimmicks—Sophia, for

example, is essentially a chatbot with a face. In the same year, however, the European

Parliament adopted a resolution calling on its Commission to consider creating ‘a specific

legal status for robots in the long run, so that at least the most sophisticated autonomous

robots could be established as having the status of electronic persons responsible for making

good any damage they may cause, and possibly applying electronic personality to cases

where robots make autonomous decisions or otherwise interact with third parties

independently.

It is difficult to say the least on the the prerequisite of which an AI could be

considered to be a natural person. The two are mixed and confused despite being different

issues and areas of knowledge. The ethical debate raises two main problems: the first,

conceptual, relates to the idea and content of ethics; the second, functional, concerns its

relationship with law. Both establish models of social behaviour, but they are different in

scope and nature. The juridical analysis is based on a non-formalistic scientific methodology.

This means that it is necessary to consider the nature and characteristics of the AI as a

preliminary step to the definition of its legal paradigm. In this regard, there are two main

69 Ioana Alina Cristea, Mădălina Sucală, Daniel David, Can You Tell The Difference? Comparing Face-To-Face Versus
Computer-Based Interventions. The “Eliza” Effect In Psychotherapy
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issues: the relationship between artificial and human intelligence and the question of the

unitary or diverse nature of the AI. From that theoretical and practical basis, the study of the

legal system is carried out by examining its foundations, the governance model and the

regulatory bases.

In AI as mathematics, one can think of the logical and probabilistic foundations of AI, indeed

since the start and still now of core importance. It is said that the name giver of the field of

AI—John McCarty—thought of the foundations of AI as an instance of logic, and logic alone.

In contrast today some consider AI to be a kind of statistics 2.0 or 3.0. In AI as technology,

one can think of meticulously crafted rule-based expert systems or of machine learning

algorithms evaluated on large carefully labelled data sets. In AI as technology, AI

applications and AI research meet most directly. In AI as psychology, one can think of the

modelling of human brains as in cognitive modelling, or of the smart human-like algorithms

that are sometimes referred to as cognitive computing. In AI as sociology, one can think of

multi-agent systems simulating a society and of autonomous robots that fly in flocks.70

If we think of law as mathematics, the focus is on the formality of procedural rule following

and of stare decisis where things are well-defned and there is little room for freedom. In law

as technology, one can think of the art of doing law in a jurisdiction with either a focus on

rules, as in civil law systems, or with a focus on cases, as in common law systems. In law as

psychology, one can think of the judicial reasoning by an individual judge, and of the judicial

discretion that is to some extent allowed, even wanted. In law as sociology, the role of critical

discussion springs to mind, and of regulating a society in order to give order and prevent

chaos. And fnally the somewhat pleonastic metaphor of law as law, but now as law in

contrast with the other metaphors. I think of two specific and essential ideas in the law,

namely that government is to be bound by the rule of law, and that the goal of law is to arrive

at justice, thereby supporting a good society and a good life for its citizens.

Legal personality is fundamental aspect of Indonesia as a rechstaat. The question of

who can act, who can be the subject of rights and duties, is a precursor to almost every other

issue. Yet close examination of these foundations reveals surprising uncertainty and

disagreement. Despite this, as John Dewey observed in 1926, ‘courts and legislators do their

work without such agreement, sometimes without any conception or theory at all’ regarding

70 Bart Verheij, Artifcial Intelligence As Law Presidential Address To The Seventeenth International Conference On
Artifcial Intelligence And Law (14 May 2020)

https://www.sciencedirect.com/topics/social-sciences/governance
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the nature of personality. Indeed, he went on, recourse to theory has ‘more than once operated

to hinder rather than facilitate the adjudication of a special question of right or obligation

In practice, the vast majority of legal systems recognise two forms of legal person:

natural and juridical. Natural persons are recognised because of the simple fact of being

human71. Juridical persons, by contrast, are non-human entities that are granted certain rights

and duties by law. Corporations and other forms of business associations are the most

common examples, but many other forms are possible. Religious, governmental, and

intergovernmental entities may also act as legal persons at the national and international level.

Though the question of personality is a binary, however recognised or not the content

of that status is a spectrum. Setting aside for the moment the idea that an AI system might

deserve recognition as a person, a State’s decision to grant it should be guided by the rights

and duties that would be recognised also.

AI legal personality could come only with obligations. That might seem superficially

attractive, but insofar as those obligations are intended to address accountability gaps there

would be some obvious problems. Civil liability typically leads to an award of damages, for

example, which can only be paid if the wrongdoer is capable of owning property.

Another crucial point of legal personality is the most visceral and worthy of some

elaboration: the ability to be punished. If given legal personality comparable to a corporation,

there seems little reason to argue over whether an AI system could be prosecuted under the

criminal law.

Such an entity could be fined or have its property seized; a licence to operate could be

suspended or revoked. In some jurisdictions, a winding up order can be made against a

juridical person; where that is not available, a fine sufficiently large to bankrupt the entity

may have the same effect. In an extreme case, one could imagine a ‘robot criminal’ being

destroyed. But would this be desirable and would it be effective? The most commonly

articulated reasons for criminal punishment are retribution, incapacitation, deterrence, and

rehabilitation

In terms of the implications, the 2017 European Parliament resolution prompted

hundreds of AI experts from across the continent to warn in an open letter that legal

personality for AI would be inappropriate from ‘an ethical and a legal perspective’.

71 This Presumes, Of Course, Agreement On The Meaning Of ‘Human’ And Terms Such As Birth And Death. See N Naffine,
‘Who Are Law’s Persons? From Cheshire Cats To Responsible Subjects’
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Interestingly, such warnings may themselves fall foul of the android fallacy by assuming that

legal status based on the natural person model necessarily brings with it all the ‘human’ rights

guaranteed under EU law.

his section nonetheless takes seriously the idea that certain AI systems might have an

entitlement to personality due to their inherent qualities. The technical aspects of how those

qualities might manifest—and indeed a detailed examination of the human qualities that they

mimic—are beyond the scope of this article.

Conclusions And Recommendations

AI legal personality could come only with obligations. That might seem superficially

attractive, but insofar as those obligations are intended to address accountability gaps there

would be some obvious problems. Civil liability typically leads to an award of damages, for

example, which can only be paid if the wrongdoer is capable of owning property. Another

crucial point of legal personality is the most visceral and worthy of some elaboration: the

ability to be punished. If given legal personality comparable to a corporation, there seems

little reason to argue over whether an AI system could be prosecuted under the criminal law.

Legal personality is fundamental aspect of Indonesia as a rechstaat. The question of

who can act, who can be the subject of rights and duties, is a precursor to almost every other

issue. Yet close examination of these foundations reveals surprising uncertainty and

disagreement. Despite this, as John Dewey observed in 1926, ‘courts and legislators do their

work without such agreement, sometimes without any conception or theory at all’ regarding

the nature of personality. Indeed, he went on, recourse to theory has ‘more than once operated

to hinder rather than facilitate the adjudication of a special question of right or obligation.
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Abstrak

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) merupakan peraturan mengenai Tindak Pidana yang

merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda pasca itu yang kemudian diberlakukan

hingga kini sebagai Ketetuan Pidana nasional. Namun, seiring dengan berkembangnya

masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu kuat, rumusan

hukum pidana yang dimuat dalam KUHP sekarang ini dirasa tidak lagi mampu dijadikan

dasar hukum utuk mengatasi kejahatan dan tuntutan keadilan. Penulis dalam artikel ini

berusaha merangkum beberapa perkembangan dan isu krusial dalam bingkai pembahasan

RUU KUHP yang hingga kini masih menimbulkan beberapa problematika di tengah

masyarakat. Metode penelitian berupa kajian literatur dari sumber buku, artikel di jurnal

nasional maupun internasional. Kemudian diperoleh hasil penelitian bahwa perlu pengkajian

mendalam dan mengakomodir ruang partisipatif masyarakat dalam prosesnya serta

menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilaan sosial sebagai prioritas utama dalam

perumusan RUU KUHP.

Kata kunci: RUU KUHP, Hukum Pidana

Pendahuluan

Sebagai aturan hukum yang berlaku secara publik, hukum pidana memberikan arti

pentingnya wacana hukum di Indonesia. Sebagai preambule, hukum pidana sendiri

mengandung aturan-aturan yang menentukan setiap tingkah dan perbuatan yang dilarang

untuk dilakukan, apabila dilanggar maka ancaman berupa pidana menyertainya dengan

mailto:anggardagiri@student.ub.ac.id
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beberapa syarat-syarat pemberlakuan di dalamnya. Di sisi lain, memahami materi hukum

pidana yang mengandung nilai-nilai kemanusiaan mengakibatkan hukum tersebut

diartikan bagi segelintir orang sebagai pedang bermata dua. Disatu sisi hukum pidana

berusaha menegakkan nilai kemanusiaan dan keadilan, namun di sisi yang lain justru

memberikan sanksi kenestapaan bagi seseorang yang melanggarnya. Hal yang wajar dan

sudah barang tentu mengartikan keadilan tidak cukup memandang satu persepsi saja,

namun perlu memandang berbagai persepsi lainnya. Oleh karena itu dirasa perlu kemudian

pembahasan mengenai materi hukum pidana dilakukan dengan ekstra hati-hati dengan

memperhatikan nilai-nilai yang tumbuh di masyarakat di mana hukum pidana itu

diberlakukan dan tetap menjunjung nilai-nilai kemanusiaan dan keadilaan sosial.72

Sekilas memahami persoalan yang digambarkan sebelumnya, penulis berusaha

merangkum beberapa perkembangan dan isu krusial dalam bingkai pembahasan RUU

KUHP yang hingga kini masih menimbulkan beberapa problematika di tengah masyarakat.

Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) merupakan peraturan mengenai Tindak Pidana

yang merupakan warisan dari pemerintah Hindia Belanda pasca itu yang kemudian

diberlakukan hingga kini sebagai Ketetuan Pidana nasional. Namun, seiring dengan

berkembangnya masyarakat Indonesia yang begitu cepat dan tuntutan akan keadilan begitu

kuat, rumusan hukum pidana yang dimuat dalam KUHP sekarang ini dirasa tidak lagi

mampu dijadikan dasar hukum utuk mengatasi kejahatan dan tuntutan keadilan.73 Sejarah

mencatat setidaknya sejak puluhan tahun silam wacana pembaharuan KUHP ini telah ada,

tepatnya 97 Tahun semenjak diberlakukannya Wetboek van Strafrecht voor Netherlands

Indie (WvS) Stb No. 732 tahun 1915 dan mulai berlaku tertanggal 1 Januari Tahun 1918

dilanjutkan dengan dikeluarkannya UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

dan UU No. 73 Tahun 1958 memberlakukan WvS sebagai Peraturan Hukum Pidana

Nasional, barulah menginjak Tahun 1958 ini upaya pembaharuan KUHP dimulai, dengan

ditandai berdirinya Lembaga Pembinaan Hukum Nasional (LPHN) pada masa itu.

Kemudian hal di tindaklanjuti dalam Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada Tahun

1963 yang menghasilkan resolusi antara lain desakan untuk diselesaikannya KUHP

Nasional. Namun, lebih dari setengah abad lamanya KUHP nasional belum juga bisa

terealisasi untuk dibahas dan disahkan, dimana Tahun 2015 Pemerintah mulai lagi

72 Bahiej. A (2006). Sejarah Dan Problematika Hukum Pidana Materiel Di Indonesia. Jurnal Sosial-Religia, 5(2), Hlm. 1
73 Rais, N. F., Manurung, G. P., & Wardani, A. K. (2019). Analisis Keberlakuan Rkuhp Dan Ruu-Pks Dalam Mengatur
Tindak Kekerasan Seksual. Lex Scientia Law Review, 3(1), Hal-58.
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melakukan pembahasan RUU KUHP dengan DPR diiringi beberapa agendanya seperti

melaksanakan sosialisasi melalui Diskusi Publik, dan memasukkan RUU KUHP dalam

prolegnas Jangka Menengah Tahun 2020-2024 dan Prolegnas 2022 berdasarkan Keputusan

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 8/DPR RI/II/2021-2022.

PEMBAHASAN

Isu-isu krusial dalam bingkai RUU KUHP :

a. Dihapuskannnya kategori “kejahatan” dan “pelanggaran”

Tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Namun, kategori

untuk keduanya dipakai istilah tindak pidana, adapun alasan penghapusan

tersebut karena didasarkan atas kenyataan bahwa secara konseptual perbedaan

antara kejahatan dan pelanggaran tidak dapat dipertahankan, karena dalam

perkembangannya banyak beberapa kejahatan yang dikualifikasikan sebagai

pelanggaran dan hal tersebut berlaku sebaliknya. Kemudian kenyataan dilapangan

membuktikan bahwa persoalan berat ringannya hukuman antara kejahatan dan

pelanggaran sangatlah relatif, sehingga kriteria yang dimaksud secara kualitatif

tidak lagi dapat dipertahankan secara konsisten.74 Dengan dihapuskannya

kategori “kejahatan dan “pelanggaran”, setidaknya hal tersebut cukup berdampak

pada. Pemerintah seyogyanya perlu mempertimbangkan realita penetapan tindak

pidana sebagai kejahatan dan pelanggaran serta implikasi yuridis terhadap beberapa

ketentuan pidana yang berada di luar KUHP selama ini.

b. Living Law (Hukum yang hidup dalam masyarakat) dalam Pasal 2 RUU KUHP

Living Law atau biasa kita artikan sebagai Hukum yang hidup

dalam

masyarakat kini digariskan secara tegas dalam RKUHP Pasal 2, dimana dalam

penjelasannya yang dimaksud dengan “hukum yang hidup dalam masyarakat dapat

menentukan bagwa seseorang patut dipidana” adalah hukum pidana adat. Kemudian

pemenuhan kewajiban adat setempat diutamakan bilamana tindak pidana yang

dilakukan memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) yang

diantara lain seperti berlaku dalam tempat hukum itu hidup; tidak diatur dalam

74 Supriyadi, S. (2016). Penetapan Tindak Pidana Sebagai Kejahatan Dan Pelanggaran Dalam Undang-Undang Pidana
Khusus. Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, 27(3), Hal 391-392.
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RUU KUH; dan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, UUD

NRI 1945, hak asasi manusia dan asas mum yang diakui masyarakat beradab. Satu

sisi dengan diterapkannya Living Law ini merupakan suatu langkah progesif hukum

dan sebagai asas legalitas formil bagi masyarakat di lingkungannya. Dari

penejelasan umum RKUHP jelas menggambarkan bahwa dibentuknya RKUHP ini

ialah untuk memasukkan hukum pidana yang hidup dalam masyarakat ke dalam

hukum formal di Indonesia, artinya dengan adanya Pasal 2 dalam RKUHP

seseorang tidak ada yang dapat lepas dari jerat hukum karena seseorang patut

dipidana atas dasar pelanggaran hukum yang diperbuatnya selama terdapat hukum

yang hidup dalam masyarakat walaupun hal tersebut tidak diatur secara rijid dalam

RKUHP75 Pidana Mati dalam Pasal 67, Pasal 98, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 101,

dan Pasal 102 RUU KUHP

Berbeda dengan KUHP sebelumnya yang menempatkan delik tersebut

sebagai salah satu pidana pokok, RKUHP kini menempatkan pidana mati sebagai

pidana yang paling terakhir untuk dijatuhkan sebagai upaya pencegahan khusus dan

pencegahan umum. Dalam perspektif teori pemidanaan, berlaku secara moral

bahwa pidana mati ialah retribusi yang adil bagi kerugian yang ditimbulkan oleh

pelaku dan pelanggar tindak pidana. Pengaturan pidana mati dalam RKUHP ini

ditujukkan untuk memberikan rasa aman yakni perlindungan terhadap masyarakat

termasuk korban kejahatan yang pada dasarnya mengacu pada teori deterrence.76

teori deterrence sendiri dapat diartikan sebagai maksud pencegahan bagi pelaku dan

orang lain melakukan kejahatan serta menghindari pelaku menjadi contoh bagi

orang lain dalam melakukan kejahatan. Oleh karena itu, dalam pidana mati dalam

RKUHP ditujukkan secara rasional agar perilaku jahat dapat dicegah apabila

seseorang takut dengan pidana. Pidana mati sendiri memiliki ruang khusus dalam

pengaturannya karena akan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang tersendiri.

Tentu hal tersebut menjadi tantangan bagaimana kemudian pemerintah dapat

memberikan pertimbangan yang tepat dan selektif dalam mengatur pidana mati

karena tindak pidana tertentu dalam RKUHP belum terlihat jelas kriteria

75 Kurniasari, R. (2022). Konseptualisasi Dan Aktualisasi Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat Pada Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana Kaitannya Dengan Pembentukan Hukum Nasional (Doctoral Dissertation, Perpustakaan
Pascasarjana) Hal 7-8.

76 Widayati, L. S. (2017). Pidana Mati Dalam Ruu Kuhp: Perlukah Diatur Sebagai Pidana Yang Bersifat Khusus?(Death
Penalty In The Bill Of Criminal Code: Should Regulated As A Special Punishment?). Negara Hukum: Membangun Hukum
Untuk Keadilan Dan Kesejahteraan, 7(2), Hal 191.
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penetapannya, apakah tindak pidana mati tersebut dapat diberikan berdasarkan

dampak yang ditimbulkan atau berdasarkan tingkat keseriusan tindak pidana

tersebut?

c. Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden Pasal 218 dan

Pasal 220 RUU KUHP

Secara kontekstual terdapat perubahan delik yang bersifat biasa menjadi

delik aduan yang ditujukkan untuk melindungi kepentingan pelindungan terhadap

Presiden dan Wakil Presiden sebagai simbol negara, dengan penjelas bahwa

Pengaduan dilakukan secara tertulis oleh Presiden atau Wakil Presiden dan

terdapat pengecualian bilamana dilakukan untuk kepentingan umum atau

pembelaan diri. Walaupun dalam beberapa kesempatan pemerintah

mensosialisasikan bahwa ketentuan tersebut tidak dimaksudkan untuk meniadakan

atau mengurangi kebebasan mengajukan kritik atau pendapat yang berbeda atas

kebijakan pemerintah. Namun. atas dasar kegamangan banyak pihak yang

berpandangan bahwa pasal ini dapat kemudian memunculkan sikap resistensi dari

kalangan masyarakat, hal tersebut dibuktikan pada tanggal 4 Desember 2006 pada

Judicial Review yang dilakukan oleh Eggi Sudjana, dimana berdasarkan Putusan

No. 013-022/PUU-IV/2006 memutuskan bahwa Pasal 134, Pasal 136bis, dan Pasal

137 KUHP inkonstitusional karena tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Sangat disayangkan pasca dicabutnya pasal tersebut, kini pasal

menyangkut Penyerangan Harkat dan Martabat Presiden dan Wakil Presiden

kemudian dicoba untuk dihidupkan kembali melalui instrument RKUHP.77 karena

konsekuensi yang ada hanyalah mendatangkan polemik di masyarakat.

d. Menyatakan Diri Dapat Melakukan Tindak Pidana karena Memiliki Kekuatan

Gaib dalam Pasal 252 RUU KUHP

Tindak pidana ini merupakan delik formil yang dimasukkan sehingga tidak

perlu ada akibat ditimbulkan dari tindak pidana, adapun delik yang dimaksud

ditujukkan apabila seseorang menyatakan bahwa dirinya mempunyai kekuatan

untuk menimbulkan penyakit, kematian, atau penderitaan mental atau fisik terhadap

seseorang. Pemerintah memasukkan tindak pidana tersebut bertujuan dan

memandang perlu dikriminalisasi karena beberapa alasan yang diantara lain seperti:

77 Prayogo, W. A. S. (2020). Tinjauan Kebijakan Pidana Terhadap Martabat Presiden Dan/Atau Wakil Presiden Dalam
Rkuhp. Pandecta Research Law Journal, 15(2), Hal 208.
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sifatnya yang kriminogen dan viktimogen; untuk melindungi kepentingan individual;

dan melindungi religiusitas dan ketentraman dalam hidup beragama yang

dimungkinkan dilecehkan oleh perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh agama.

Tentu ketentuan ini menjadi unik karena beberapa hal yang patut dipersoalkan

karena apabila Pasal 252 RKUHP ini diterapkan dalam masyarakat, dimana hukum

pidana pada dasarnya memang mencari kebenaran materiil dalam rangka mencari

keadilan hukum bagi masyarakat.78

e. Dokter atau Dokter Gigi yang melaksanakan pekerjaannya tanpa izin dalam Pasal

276 RUU KUHP

Dalam pembahasan RKUHP pemerintah mengusulkan untuk menghapus

pasal tersebut dalam RKUHP, karena Pasal 276 ayat (1) sebelumnya telah diatur

dalam Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran

tepatnya dalam Pasal 76, sehingga yang ada hanya menimbulkan duplikasi

apabila diatur kembali. Selebihnya materi muatan dalam Pasal 276 ayat (2)

RKUHP telah dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh Mahkamah Konstitusi

yang menyatakan bahwa tukang gigi yang didalamnya dapat dikatakan

menyerupai Dokter Gigi dapat menjalankan profesinya selama ia memiliki izin

resmi dari pemerintah.

f. Unggas dan Ternak yang merusak kebun yang ditaburi benih dalam Pasal 278

hingga 279 RUU KUHP

Sebelum adanya RKUHP ketentuan dalam pasal ini telah diatur lebih

dahulu dalam Pasal 549 KUHP. Namun, pemerintah kemudian mengusulkan untuk

mengbah Pasal 278 dan 279 ini menjadi delik materiil, hal tersebut terlihat karena

ditambahkannya frasa “yang menimbulkan kerugian”, penambahan dan perubahan

tersebut dipandang perlu guna melindungi para petani atau pihak yang berpotensi

dirugikan karena benih atau tanamannya dirusak oleh hewan seperti unggas atau

sejenis ternak lainnya.

g. Contempt of Court dalam Pasal 281 RUU KUHP

Pasal mengenai Contempt of Court ini diatur ditujukkan untuk memberikan

kepastian perlindungan hukum bagi hakim dan aparatur penegak hukum dalam

menjaga norma tingkah laku dan wibawa sakral peradilan, selain itu dengan

78 Jinata, R. L. (2020). Analisa Pembuktian Pada Tindak Pidana Pasal 252 Rancangan Undang-UndangKitab Undang-Undang
Hukum Pidana. Jurnal Education And Development, 8(2), Hal 131.
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diberlakukannya pasal ini dapat ditujukkan untuk mecegah saksi yang belum

didengar kesaksiannya untuk mengetahui keterangan saksi lain yang telah

menyampaikan kesaksiannya di muka peradilan, adapun pemerintah

mempertahankan Pasal mengenai Contempt of Court pada huruf c sehingga

berbunyi “Yang dimaksud dengan “mempublikasikan secara langsung” misalnya,

live streaming, audio visual tidak diperkenankan. Tidak mengurangi kebebasan

jurnalis atau wartawan untuk menulis berita dan mempublikasikannya.”

h. Advokat Curang dalam Pasal 282 RUU KUHP

Pemerintah dalam pembahasannya mengenai RKUHP mengusulkan agar

ketentuan Advokat Curang untuk dihapuskan karena dirassa berpotensi

menimbulkan kerancuan dan bias terhadap salah satu profesi advokat. Hal tersebut

dibenarkan dan dirasa perlu karena sejatinya mengenai penyimpangan profesi yang

dimaksud sudah diatur secara rijid dalam kode etik profesi advokat dan tidak perlu

untuk dimasukkan dalam RKUHP.

i. Penodaan atau Penistaan Agama dalam Pasal 204 RUU KUHP

Pemerintah dengan mempertimbangkan beberapa usulan masyarakat

mencanangkan untuk mereformulasi rumusan dalam Pasal 304, dimana dalam

RKUHP sebelumnya yakni hanya “Perbuatan yang bersifat permusuhan atau

penodaan” diperluas pemaknaannya dan diuraikan menjadi 3 perbuatan yang diatur,

yang diantara lain seperti: “a. melakukan perbuatan yang bersifat permusuhan;

menyatakan kebencian atau permusuhan; atau menghasut untuk melakukan

permusuhan, kekerasan, atau diskriminasi terhadap agama, orang lain, golongan,

atau kelompok atas dasar agama atau kepercayaan di Indonesia.” Perbuatan dalam

ketentuan tersebut telah diselaraskan dengan perbuatan sebagaimana diatur dalam

Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik/ICCPR (International

Covenant on Civil and Political Right) yang diratifikasi Indonesia melalui UU No.

12 Tahun 2005, serta pemerintah memandang bahwa usulan tersebut lebih jelas

jika dibandingkan dengan kata “penodaan” yang ada pada rumusan sebelumnya.

j. Penganiayaan Hewan dalam Pasal 342 RUU KUHP

Dalam rumusan RKUHP menyangkut penganiayaan terhadap hewan ini

pemerintah menyorot terkait kemampuan kodrat dari hewan, dimana pemerintah

telah menambahkan pemaknaan dalam penjelasan Pasal 342 ayat (1) huruf a,

sehingga berbunyi “yang dimaksud dengan kemampuan kodrat adalah kemampuan

hewan yang alamiah”.



59

k. Alat Pencegahan Kehamilan dan Pengguran Kandungan pada Pasal 414 hingga 416

RUU KUHP

Pada pembahasan rumusan pasal menyangkut Alat Pencegahan Kehamilan

dan Pengguguran Kandungan, pemerintah tetap setuju pada rancangan sebelumnya

dengan beberapa pertimbangan, dimana ketentuan yang dimaksu ditujukan dalam

memberikan perlindungan kepada anak agar terbebas dari seks bebas dan tidak

ditujukan bagi orang dewasa. Adapun beberapa pengecualian jika dilakukan untuk

program semacam KB, pencegahan penyakit menular seksualm kepentingan

pendidikan dan ilmu pengetahuan. Lebih dari itu Pasal 414 hingga 416 RKUHP

telah selaras sebagaimana digariskan dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 52

Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Rumusan pasal yang tersebut, saat ini sebenarnya sudah cukup baik dan

mengakomodasi aspirasi yang berkembang di tengah masyarakat, dimana pasal

tersebut dimaksudkan untuk menunjukkan ketegasan peraturan negara untuk

menghindari penyalahgunaannya. Secara prinsip, pasal yang dimaksud dapat

menindak kejahatan terkait perzinaan, hubungan seksual yang berujung pada

kehamilan dan pengguguran.79

l. Gelandangan dalam Pasal 431 RUU KUHP

Dalam pembahasan terakhir RKUHP pemerintah mengusulkan ketentuan

terkait gelandangan tetap diatur dalam RKUHP dengan dalih demi menjaga

ketertiban umum dan sanksi yang dijatuhkan bukanlah pidana semacam perampasan

kemerdekaan seperti penjara melainkan pidana denda. Namun, dalam ketentuan

tersebut pun dimungkinkan pidana alternative seperti pidana pengawasan atau

pidana kerja sosial, ketentuan terkait gelandangan ini diperkuat dengan adanya

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 29/PUU-X/2012. Secara substansi, pada

dasarnya ketentuan pidana terhadap gelandangan tetap diperlukan dalam rangka

menanggulangi permasalahan gelandangan di Indonesia karena sisi lain tidak dapat

dipungkiri bahwa faktor kemiskinan menjadi alasan dominan munculnya kejahatan.

Namun, hal tersebut perlu dicermati oleh pemerintah yang memiliki kewajiban

dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, diketahui bahwa

rumusan terkait gelandangan tersebut bisa saja bertentangan dengan Pancasila dan

79 8 Hairi, P. J. Urgensi Mempertahankan Pengaturan Tindak Pidana Menunjukkan Alat Mencegah Kehamilan Dalam Ruu
Kuhp Hal 269
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Undang-Undang Dasar 1945, tanpa disadari bentuk adanya gelandangan sendiri

merupakan gambaran dari gagalnya pemerintah dalam menjalankan amanat

Undang-Undang Dasar 1945.80

m. Aborsi dalam Pasal 469 hingga 471 RUU KUHP

Pada pembahasan rancangan ketentuan ini pemerintah mengusulkan untuk

menambahkan 1 ayat baru yakni “Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tidak berlaku dalam hal perempuan merupakan koban perkosaan yang usia

kehamilannya tidak melebihi 12 (dua belas) minggu atau memiliki indikasi medis”,

penambahan ayat tersebut dimaksudkan untuk menggarisbawahi pengecualian bagi

penguguran kandungan apabil terdapat indikasi kedaruratan medis atau hamil dari

hasil perkosaan yang usia kehamilannya ditetapkan secara limitative 12 minggu.

Ketentuan yang dimaksud pun merupakan ketentuan yang sebelumnya sudah diatur

dalam UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Secara langsung ketentuan

terkait aborsi ini memberikan perlindungan terhadap perempuan korban kekerasan

seksual, atau pelaksana abortus provocatus yakni segala kegiatan untuk menjamin

dan melindungi perempuan dan hak-haknya dalam hal keselamatan jiwa,

reproduksi dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat

kemanusiaan yang disertai perlindungan kekerasan dan diskriminasi.81 Menyikapi

rumusan aturan tersebut, pemerintah perlu kiranya mengatur lebih lanjut pada

tataran pelaksanaannya dengan menyediakan lembaga konseling pra dan pasca

aborsi seperti Brook Advisory Centre atau The London Youth Advisory Centre yang

berada di Inggris.

n. Kohabitasi dalam Pasal 418 RUU KUHP

Dalam pembahasan terkait Kohabitasi atau dapat diistilahkan sebagai

kumpul kebo ini dijelaskan bahwa ketentuan tersebut merupakan delik aduan dan

pemerintah mengusulkan untuk menghapus ketentuan ayat (3) dimana ketentuan

kepala desa yang hanya dapat mengajukan aduan, sehingga pengaduan hanya dapat

dilakukan oleh Suami atau Istri bagi yang terikat perkawinan atau Orang Tua atau

Anaknya bagi yang tidak terikat dengan perkawinan. Menimbang aspek nilai-nilai

yang berkembang di tengah masyarakat Indonesia yang kental dengan keagamaan,

80 Amir, R. (2021). Gelandangan Dalam Kerangkeng Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,Hal 13.

81 Daryanto, A. (2020). Pengaturan Mengenai Pengecualian Dalam Tindakan Aborsi Ditinjau Dari Rancangan Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana. Jurnal Education And Development, 8(1), Hal 87-88.
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di satu sisi tentu perbuatan kumpul kebo bertentangan dengan nilai-nilai kesusilaan.

Namun, baiknya dalam memasukkan delik kohabitasi atau kumpul kebo ini aparat

penegak hukum perlu melakukan pengkajian dahulu agar sesuai struktur, substansi,

dan juga budaya yang ada di tengah masyarakat majemuk.82 Pertanggungjawaban

pidana yang direalisasikan bagi pelaku haruslah ada kesalahan yang diperbuatnya

agar kepastian akan penegakan ketentuan kohabitasi dapat tergambar secara jelas

dan dapat ditegakkan.

o. Perkosaan dalam Pasal 479 RUU KUHP

Dalam ketentuan pidana kesusilaan tentang perkosaan ini, setidaknya RKUHP

telah memperluas pemaknaan yang mencakup Staturory Rape yakni hubungan

seksual dengan anak secara konsesual, dan perbuatan cabul yang diperinci

bilamana dilakukan dengan memasukkan alat kelamin ke dalam anus atau mulut

orang lain, atau memasukkan alat kelamin orang lain ke dalam anus atau mulutnya

sendiri atau memasukkan bagian tubuhnya yang bukan alat kelamin atau suatu

benda ke dalam alat kelamin atau anus orang lain. Selain itu rumusan Pasal 479

juga mengatur mengenai “pemberatan” yang diantara lain seperti dalam hal korban

adalah seorang anak, kemudian anak kandung, anak tiri, atau anak dibawah

perwaliannya. Lebih dari itu pemberatan yang dimaksud dapat berupa memaksa

anak melakukan houngan seksual dengan orang lain bahkan mengakibatkan luka

berat atau mati. Adapun pertimbangan pemerintah. Pemaknaan dan pemberatan

yang diatur dalam RKUHP dapat terbilang progresif, dan menunjukkan bahwa

kejahatan perkosaan telah berkembang dan perlu dirumuskan secara rinci dan

bentuk yang lebih luas dibanding ketentuan yang diatur KUHP sebelumnya.

Persoalan perkosaan kini bukanlah semata-mata persoalan moral, namun bergeser

menembus pada persoalan hak asasi manusia terkhusus perempuan yang perlu

mendapat kepastian dan perlindungan secara hukum.83

Penutup

Disamping menciptakan eskalasi kualitas hukum dari segi substansi dan disisi lain

menciptakan problematika baru dalam perancangannya, perlu disadari RUU KUHP ini

berusaha mendorong perubahan terhadap KUHP lama sebagai respon berbagai bentuk

82 Kebo, K. K. Pengaturan Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kumpul Kebo Dalam
Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

83 Slamet, S. (2015). Politik Hukum Pidana Dalam Kejahatan Perkosaan. Yustisia Jurnal Hukum, 4(2), Hal 486.
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perkembangan tindak kejahatan ditengah masyarakat sekarang ini. Namun, apabila

pemerintah dengan serius mencermati dan memprioritaskan proses perancangannya bukan

hal yang tidak mungkin RUU KUHP bisa segera disahkan dan diundangkan mejadi wajah

baru bagi hukum pidana nasional, tentu perlu pengkajian mendalam dan mengakomodir

ruang partisipatif masyarakat dalam prosesnya. Lebih dari itu menjunjung nilai-nilai

kemanusiaan dan keadilaan sosial adalah prioritas utama dalam perumusannya. Dalam

usaha negara mempertahankan dan menyelenggarakan ketertiban umum sejatinya hukum

pidana merupakan salah satu wujud perlindungan terhadap masyarakat, pengertian pidana

tidak selalu menghadirkan persepsi yang sama dan tindak pidana ialah salah satu bentuk

tindakan menyimpang yang selalu ada. Namun, sebuah keniscayaan bahwa pidana

diharapkan sebagai suatu yang akan membawa kerukunan dan pidana adalah proses

pendidikan bagi seseorang agar dapat diterima kembali dalam lingkup masyarakat.84

84 Dewi, N. S. (2021, August). Sistem Hukum Pidana Yang Memiliki Manfaat Baik Bagi Masyarakat. In Proceeding Of
Conference On Law And Social StudiesHal 3.
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Abstrak

Pertambangan merupakan sektor yang tidak dapat terpisahkan dari sejarah

kekayaan alam Indonesia. Dari minyak dan gas, nikel hingga batubara terdapat

di negeri ini dimana hal tersebut merupakan komoditas yang strategis baik di

luar maupun di dalam negeri. Kebutuhan akan batubara masih sangat besar

ditengah transisi energi dari energi fosil ke energi yang lebih bersih, hal ini

membuat Pemerintah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk memenuhi

kebutuhan dalam negeri terlebih dahulu. Paper ini berusaha untuk menganalisis

potensi dan tantangan dalam mereformasi tata kelola sektor Pertambangan

Mineral dan Batubara di Indonesia dengan prinsip keadilan dan kedaulatan

energi melalui pembahasan urgensi pembentukan Badan Layanan Umum (BLU)

dan kebijakan pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

Kata Kunci: Energi, Pertambangan, Batubara, Badan Layanan Umum, Tata

Kelola, Keadilan.

Abstract

Mining is a sector that cannot be separated from Indonesia's natural wealth

history. From oil and gas, nickel to coal is found in this country where it is a

mailto:soelthandzaky@gmail.com
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strategic commodity both abroad and domestically. The need for coal is still

very large in the midst of the energy transition from fossil energy to cleaner

one, this has made the Government issue several policies to meet domestic

needs first. This paper seeks to analyze the potential and challenges in

reforming the governance of the Mineral and Coal Mining Sector in Indonesia

with the Principle of Equity and Energy Sovereignty through the urgency of

establishing a Public Service Agency (BLU) and revocation of Mining Business

Permits (IUP).

Keywords: Energy, Mining, Coal, Public Service Agency, Governance, Equity.

A. PENDAHULUAN

Melalui amanat konstitusi, Pasal 33 Undang-Undang Dasar Tahun 1945

memberikan kewenangan terhadap negara untuk mengelola sumber daya alam

yang ada di Indonesia demi kemakmuran rakyat sebesar-besarnya. Landasan

Konstitusional tersebut memberikan sinyal untuk negara membangun sektor

pertambangan untuk dimanfaatkan secara optimal guna mendukung

pembangunan nasional yang berkelanjutan. Dalam perkembangannya,

Indonesia memiliki sejarah yang panjang dalam meregulasi dan tata kelola

pada sektor pertambangan khususnya di sektor mineral dan batubara.

Secara politis, pada era orde baru pola kekuasaan yang cenderung

bercorak totaliter serta kental dengan sifat sentralistik memberikan hasil

kebijakan yang bersifat absolut dan sulit untuk dikritisi dengan seksama.

Berbagai instrumen hukum dalam sejarah perkembangan kebijakan

pengelolaan pertambangan mineral dan batubara di Indonesia telah banyak

telah banyak diterbitkan hingga saat ini yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun

2020 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Diskusi

dan penelitian mengenai dinamika hukum pertambangan menjadi pembahasan

yang memiliki urgensi di Indonesia. Sebab, Indonesia adalah negara dengan
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kekayaan sumber daya geologi yang melimpah.1 Hal tersebut diafirmasi dengan

banyaknya temuan logam, non-logam, batubara, besi, hingga nikel dan bauksit.

Dalam hal kekayaan sumber daya geologi, Indonesia menempati peringkat ke-

enam dalam hal kekayaan alam tersebut. Salah satu faktor terbesarnya adalah

letak geografis dan kondii geologis Indonesia yang memiliki posisi pada titik

lempeng benua dan lempeng samudera saling bertemu.2

Tidak hanya berhenti disitu, sektor pertambangan merupakan komoditas

dengan nilai ekonomis yang tinggi, hal ini terbukti dengan kontribusi nya dalam

laju pertumbuhan ekonomi Indonesia.3 Ssktor pertambangan non-migas

terutama di wilayah batubara, bijih besi, dan tembaga melaju tinggi dimana

pada periode 2011-2019 tumbuh rata-rata 3,4%4 Kontribusi paling strategis

pada perkekonomian Indonesia dapat dilihat dari peneriman negara bukan

pajak (PNBP), sektor minerba terbukti telah menyumbang realisasi sebesar Rp.

50 triliun (155,8%) dari target awal yang hanya sebesar Rp. 32,09 triliun di

akhir tahun 2018.5 Hingga saat ini, sektor pertambangan merupakan salah satu

sektor strategis yang berperan dalam pembangkit listrik, semen, pusat

1 Sumber daya geologi adalah semua fenomena geologi yang dapat dimanfaatkan
sebagai sumber daya bagi kehidupan manusia. Secara umum sumber daya geologi dibagi menjadi tiga
kelompok: sumber daya energi, sumber daya lingkungan, dan sumber daya mineral. Sutikno Bronto dan
Udi Hartono, “Potensi Sumber Daya Geologi di Daerah Cekungan Bandung dan Seitarnya”, Jurnal
Geologi Indonesia, 1, 1 (2006), hlm. 12

2 Hotden Manurung dan Amanda Ayudhia S, “Sumber Daya Geologi Indonesia”,
https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/sumberdaya-geologi-indo-nesia/

3 Bank Dunia, “Ringkasan Eksekutif Perkembangan, Pemicu dan Dampak Harga
Komoditas: Implikasinya terhadap Perekonomian Indonesia”, Laporan Pengembangan Sektor
Perdagangan, Kantor Bank Dunia Jakarta, Jakarta, 2010, hlm. 2.

4
Muhammad Ishak Razak, “Kebijakan dan Dampak Ekonomi Sektor

Pertambangan”, dalam Kuasa Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan

UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Minerba, ed. Ahmad Khoirul Umam

( Jakarta: Universitas Paramadina, 2021), hlm. 205-6.
5
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia,

Laporan Kinerja Tahun 2018 (Jakarta: Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, 2019),

hlm. 88-90.
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pengolahan alumunium dan baja, pabrik kertas, hingga industri kimia dan

farmasi secara bersamaan.6

Namun, sektor pertambangan dan kontribusinya tidak akan dapat

dipisahkan dari prinsip tata kelola yang baik di dalam pengusahaannya.

Pengelolaan yang bijak serta berkelanjutan diperlukan dalam sektor sumber

daya alam sebab sektor ini dihadapi oleh dua kepentingan yang bersinggungan

yaitu: Kebutuhan akan sumber daya alam dan juga konservasi atau

perlindungan terhadap lingkungan yang di eksploitasi. Untuk memenuhi

kebutuhan batubara di dalam negeri dan mewujudkan keadilan sosial dalam

aspek energi maka penulis melalui paper ini mencoba untuk mengkaji urgensi

pembentukan Badan Layanan Umum (BLU) sektor Batubara dan kebijakan

Pencabutan Izin Usaha Pertambangan (IUP).

B. PEMBAHASAN

Berdasarkan sejarah regulasi pertambangan di Indonesia, dinamika

perubahan regulasi dalam bidang minerba dapat mempengaruhi secara

signifikan pada pola dan tata kelola pertambangan di Indonesia. Kita dapat

menelisik bagaimana kemudian pasca terjadinya reformasi dalam pengelolaan

pertambangan diberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah namun

berikutnya kewenangan nya ditiadakan, hal ini sangat erat kaitannya dengan

regulasi yang dibentuk. Apabila ditelisik dari sisi historis, pada masa pra-kolonial,

kegiatan pertambangan tidak lepas dari tujuan kolonialisasi itu sendiri, antara

lain guna mengeksploitasi kekayaan alam yang ada pada tempat penjajahan.

Pada mulanya, kekayaan alam yang dikeruk atau diambil adalah yang

tersedia secara melimpah dan diperoleh dengan mudah dan sederhana, yaitu

rempah-rempah. Namun dalam perkembangannya menyasar pula kekayaan

alam yang terkandung di dalam bumi, yang pengambilannya tentu tidak

lagi mudah dan sederhana, ialah barang-barang tambang, termasuk minerba.

6
Amanda Ayudhia S., “Batubara sebagai Sumber Energi: Asal, Jenis, dan

Kegunaannya”, https://ugrg.ft.ugm.ac.id/artikel/batubara-sebagai-sum-ber-energi-

asal-jenis-dan-kegunaannya/
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Reformasi 1998 menandai babak baru dalam upaya memperbaiki

tatanan pemerintahan di Indonesia. Pada bidang pertambangan, banyak yang

berubah setelah reformasi ini. Perubahan tidak seluruhnya pada peraturan

yang khusus mengatur pertambangan, namun juga peraturan-peraturan

lainnya tetapi memiliki keterkaitan pada pertambangan, misalnya tentang

pemerintahan daerah. Dengan demikian terjadi perubahan mendasar

dalam tata kelola pertambangan. Pada kebijakan yang baru, banyak

urusan pemerintahan yang kewenangannya diberikan kepada pemerintah

daerah, termasuk urusan pertambangan. Di sisi lain, pada kebijakan

sebelumnya, pengelolaan pertambangan menjadi kewenangan pemerintah

pusat, terutama untuk bahan galian golongan a dan golongan b;

pemerintah daerah berwenang hanya untuk bahan galian golongan c.7

Terbitnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Pertambangan (UU Minerba 2009) menjadi momentum pembaru-an

hukum pertambangan Indonesia. Peraturan-peraturan tersebut memiliki

karakteristik yang berbeda. Ia tergantung kondisi pada waktu dibentuknya

peraturan tersebut. Politik hukum pembentukan peraturan perundang-

undangan sangat kontekstual. Pengaruh suasana politik,

perekonomian, sosial akan menjadi aspek yang mempengaruhi suasana

batin pembentukan peraturan perundang-undangan.8 Dengan berlakunya UU

Minerba 2009, dimulailah babak baru di mana dalam pengelolaan

pertambangan hanya menganut rezim izin, tidak mengenal rezim kontrak

seperti pada UU Pertambangan 1967. Untuk itu pada masa peralihan

pelaksanaan UU Minerba 2009 terda-pat beberapa kebijakan pemerintah untuk

mengantisipasi terjadinya berbagai permasalahan. Pengalihan dari rezim

kontrak yang ada kepada rezim izin, bukanlah hal yang mudah untuk

dilakukan. KK/PKP2B tetap diakui sampai dengan berakhirnya

kontrak/perjanjian. Dalam kenyataannya, setalah 10 tahun berlakunya UU

Minerba 2009 masih menyisihkan berbagai permasalahan terkait dengan

7
Hayati, Era Baru Hukum Pertambangan, hlm. 48-9.

8
Redi, Hukum Pertambangan, hlm. 52.
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penyesuaian dari kontrak kepada rezim izin. Padahal Pasal 196 UU

Minerba 2009 memberikan waktu penyesuaian paling lambat satu tahun,

termasuk mengenai kepastian perpanjangan KK/PKP2B menjadi izin.

Pada saat UU Minerba 2009 di implementasikan, tiba-tiba muncul

kebijakan pemerintah yang menarik kembali kewenangan pengelolaan

pertambangan dari kabupaten/kota, dengan berlakunya Undang-Undang Nomor

23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (UU Pemda 2014). Penataan dan

penyesuaian pengelolaan pertambangan yang semula sentralistis, lalu berubah

menjadi desentraliasai, dengan UU baru ini menjadi sentralistis kembali.

Kewenangan pemerintah kabupaten dan kota dalam penyelenggaraan

pertambangan dicabut bahkan sampai pada kewenangan pengelolaan

bahan galian batuan yang selayaknya berada di tingkat kabupaten/kota.

Dengan demi-kian UU Minerba 2009, yang baru berlaku dan berjalan lima

tahun, harus mendasarkan dan menyesuaikan ketentuannya dengan UU

Pemda 2014.9

Pada 2020 kembali terjadi perubahan kebijakan pertambangan melalui

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Minerba 2009

(UU Minerba 2020). Pada UU yang baru, kewe-nangan penyelenggaraan

pertambangan minerba yang semula masih ada sebagiannya pada

pemerintah provinsi beralih ke pemerintah pusat. Peraturan Pemerintah

Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha

Pertambangan Mineral dan Batubara pun mempertegas sentralisasi

kewenangan minerba ke pemerintah pusat. Walau sesungguhnya dalam Pasal

35 UU Minerba 2020 kewenangan perizinan dapat didelegasikan ke

pemerintah dae rah melalui sebuah peraturan pemerintah, kenyataannya

peraturan pemerintah yang menjadi delegasi UU Minerba 2020 tidak

memberikan kewenangan perizinan selain kepada Menteri ESDM. Ada beberapa

catatan terkait dengan persoalan yang ada dalam Undang-Undang

9
Ibid., hlm, 51-2.
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Pertambangan yang baru, yang apabila dirangkum mencakup beberapa hal

sebagai berikut:10

1. Debirokratisasi perizinan, yang terlihat dari pencabutan keharusan

pemerintah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dalam hal

pengendalian produksi dan ekspor, dan penghapusan dualisme izin

usaha pertambangan (IUP) yang sebelumnya dipisahkan antara

eksplorasi dan operasi menjadi IUP saja;

2. Revisi UU memangkas peran dan kewenangan pemerintah daerah

menjadi kewenangan pemerintah pusat, yang ini berarti mengeluarkan

pemerintah daerah dalam konteks penguasaan minerba;

3. UU Minerba baru memberikan peluang besar bagi pelaku usaha untuk

mengoptimalkan kapa-sitas perusahaannya, yang ini menunjukkan

aturan negara sekadar memfasilitasi kekuatan modal untuk

mengeksploitasi kekayaan tambang secara terstruktur dan massif

(TSM);

4. Upaya hilirisasi berupa pemisahan kategori ativitas pengolahan dan

pemurnian hasil tambang tanpa mengubah sifat fisik dan

kimiawinya, yang sebelumnya digabung jadi satu; dan

5. UU Minerba yang baru membuka pintu masuk perusahaan modal

asing ter lalu besar, disebabkan memungkinkan area konsesi

tambang perusahaan raksasa tambang asing diubah menjadi wilayah

usaha pertambangan khusus tanpa harus kembali ke negara melalui

wilayah pencadangan nasional dan dilelang terlebih dahulu.

Disamping seluruh persoalan diatas, ada upaya dari Pemerintah untuk

kemudian membentuk Badan Layanan Umum Batubara untuk menjamin

10
Ahmad Khoirul Umam, “Reformasi Tata Kelola ataukah Resentralisasi

Kekuasaan Negara? Arah Perubahan UU Minerba di Indonesia”, dalam Kuasa

Oligarki atas Minerba Indonesia? Analisis Pasca Pengesahan UU Nomor 3 Tahun

2020 tentang Pertambangan Minerba, (Jakarta: Universitas Paramadina, 2021), hlm. 9-

13
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Energy Security di dalam negeri. Hal ini menjadi strategis guna mengatasi

disparitas harga yang tinggi antara pasar domestic dan luar negeri. Kondisi

ekonomi dunia yang menunjukkan volatilitas dan ketidakstabilan yang

mengerikan, hal ini juga didorong dengan tingginya kebutuhan pasoman

dan permintaan batubara di dalam dan luar negeri yang turut berpengaruh

terhadap persentase produksi batubara Indonesia. Selain disebabkan oleh

tingginya permintaan atas batubara, peningkatan produksi juga disebabkan

oleh biaya produksi yang relatif rendah karena penambangan batubara di

Indonesia kebanyakan memakai metode open pitmining (penambangan

terbuka) dan lokasi Indonesia yang menyebabkan kompetitifnya rata-rata

biaya pengangkutan batubara. Ada beberapa poin penting yang dapat

menegaskan posisi penting dalam pemenuhan dan menjaga DMO batubara

di Indonesia bahwa apabila ketiadaan pasokan batubara di pasat domestic

akan berimbas pada naiknya biaya produksi yang akan juga mempengaruhi

kenaikan harga barang atau jasa di pasaran.

Ada beberapa pengaruh penerapan DMO pada kepentingan public dan

negara, Dengan adanya peraturan-peraturan mengenai DMO diatas,

perusahaan-perusahaan tambang dapat kembali ke fungsi asalnya yaitu

sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah untuk pengelolaan sumber

daya mineral dan atau batubara Indonesia yang berlandaskan azas

keberpihakan pada kepentingan Negara. Dengan peraturan ini juga, industri

pertambangan Indonesia diharapkan dapat menjadi lokomotif

perkembangan industri-industri pengguna batubara. Salah satu medium

dalam memenuhi DMO Batu Bara dalah dengan adanya bentuk BLU sebagai

jalan keluar mengatasi Krisis Energi Primer pada PLTU dimana perlu payung

hukum yang kuat.



71

Gambar 1. Skema Domestic Market Obligation

Dengan skema yang baru ini maka PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)

akan membeli batubara untuk kebutuhan pembangkit listrik dengan

mengikuti harga pasar yang ada. Saat ini harga batubara untuk sektor

kelistrikan sudah dipatok sebesar US$ 70 per ton. Diharapkan nanti, para

pelaku usaha pertambangan bakal dikenakan pungutan atau iuran untuk

menutupi selisih antara harga pasar dan harga DMO sebesar US$ 70 per ton

yang harus dikeluarkan oleh PLN. Adanya BLU ini juga diharapkan dapat

berperan dalam pengaturan pemberian dan pencabutan Izin Usaha

Pertambangan (IUP) dengan menerapkan standar yang egaliter.

C. KESIMPULAN

Pemerintah harus memperhatikan kesiapan produksi industri

pertambangan untuk pemenuhan domestik yang selalu naik tiap tahunnya.

Kenaikan permintaan domestik harus selalu diimbangi dengan kapasitas

produksi batubara yang juga harus dinaikan, baik itu peningkatan volume

produksi dari perusahaan usaha pertambangan atau penambahan jumlah

industri pertambangan.

Pembentukan Badan Layanan Umum diharapkan menjadi tumpuan dan

bentuk reformasi pada tata kelola hukum pada sektor pertambangan

mineral dan batubara dimana dapat mengakomodasi kebutuhan domestik

(Domestic Market Obligation) dan penjembatan antara partikelir sebagai

stakeholders dan pemerintah sebagai regulator. Serta, dalam memenuhi

prinsip keadilan juga dapat tercapai dengan adanya Tindakan hukum seperti

pencabutan IUP batubara melalui badan yang dibentuk tersebut demi

tercapai nya kedaulatan energi untuk masyarakat luas.
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