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RKUHP dalam Visi Pembangunan Manusia:  
Melindungi, Bukan Meminggirkan 

Pada 14 Juli 2019, Presiden Joko Widodo mengumumkan lima visinya untuk membangun 
Indonesia lima tahun ke depan. Salah satu visi tersebut adalah pembangunan sumber daya 
manusia yang berorientasi pada kesehatan dan pendidikan. Presiden mengatakan bahwa 
pembangunan manusia merupakan kunci Indonesia ke depan, yang berawal dari menjamin 
kesehatan ibu hamil, kesehatan bayi, kesehatan balita, dan kesehatan anak-anak. Pada pidato 
kenegaraan 16 Agustus 2019, Presiden meluncurkan “Indonesia Maju, SDM Unggul” dengan 
menekankan bahwa “SDM Unggul adalah SDM yang toleran.”  

Membangun manusia, apalagi yang toleran, dimulai dari menyediakan sebesar-besarnya 
kesejahteraan bagi sebanyak-banyaknya orang dalam kebijakan publik. Sayangnya, apa yang 
dianggap baik oleh orang banyak [mayoritas] dapat meminggirkan hak dan kepentingan 
kelompok rentan [minoritas]. Dalam tatanan lembaga demokrasi, hukum berperan penting 
untuk menjamin perlindungan bagi minoritas dan kelompok rentan, termasuk anak-anak, 
dalam kebijakan pembangunan. Oleh karena itu, RKUHP sebagai salah satu produk kebijakan 
hukum pidana yang mendasar harus dibahas dalam kerangka kebijakan pembangunan ini. 

Per 30 September 2019, pengesahan RKUHP ditunda. Dari sekarang dan ke depannya, ada 
kesempatan bagi Pemerintah dan DPR untuk melihat lagi beberapa pengaturan yang 
berpeluang menciptakan korban baru dan menyisihkan kelompok rentan, termasuk anak-
anak. Semangat mengesahkan RKUHP dengan mengabaikan kepentingan kelompok 
rentan bertentangan dengan semangat Indonesia Maju SDM Unggul. 

Pertama, pengaturan seputar edukasi dan promosi alat pencegahan kehamilan, termasuk 
kontrasepsi. 

Dengan rumusan Pasal 4141 serta 416 ayat 12 dan 33 RKUHP, penyedia layanan dan orang, 
termasuk anak dan remaja, yang memberikan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi 
kuratif dan rehabilitatif4 masih berpotensi untuk dipidana. Padahal, hak atas informasi 

                                                
1 “Setiap Orang yang secara terang-terangan mempertunjukkan, menawarkan, menyiarkan tulisan, atau menunjukan 
untuk dapat memperoleh alat untuk mencegah kehamilan kepada anak dipidana dengan pidana denda paling 
banyak Kategori I.” 
2 “Perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 430 tidak dipidana jika dilakukan oleh petugas yang berwenang 
dalam rangka pelaksanaan keluarga berencana, pencegahan penyakit infeksi menular seksual, atau untuk 
kepentingan pendidikan dan penyuluhan kesehatan.” 
3 “Petugas yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk relawan yang kompeten yang ditugaskan 
oleh pejabat yang berwenang.”  
4 Definisi kuratif dan rehabilitatif bisa diihat pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang 
Kesehatan Reproduksi. 
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kesehatan seksual reproduksi sudah dijamin oleh UU Kesehatan5 dan aturan pelaksananya 
agar sedapat mungkin tersebar luas melalui peran serta masyarakat umum.6  Sudah dijamin 
pun, upaya Pemerintah melakukan penjangkauan layanan kesehatan reproduksi kuratif dan 
rehabilitatif bagi remaja sebagai amanah dari UU Kesehatan masih menemui banyak 
hambatan. Bisa dibayangkan, akan menjadi semakin sulit apabila layanan kesehatan tersebut 
diancam pidana dalam RKUHP.  

Meski rumusan terbaru hanya mengancam setiap orang yang mempromosikan alat 
kontrasepsi pada anak, rumusan tersebut masih berpotensi menimbulkan berbagai interpretasi 
yang membahayakan kesehatan masyarakat. Frasa “petugas yang berwenang” menutup 
kesempatan bagi pihak lainnya seperti orang tua, remaja sebagai pendidik atau konselor 
sebaya serta masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam memberikan informasi dan edukasi 
terkait kesehatan reproduksi bagi Anak dan Remaja. Pemenuhan hak atas kesehatan 
reproduksi yang memadai bagi Anak dan Remaja akan semakin menjauh. Upaya menekan 
angka kehamilan tidak diinginkan dan penyakit menular seksual termasuk HIV/AIDS akan 
semakin sulit dilakukan.   

Program Pemerintah terkait pencapaian sasaran pemakaian kontrasepsi dan meluasnya akses 
pada informasi tentang KB juga akan terhambat karena RKUHP membatasi siapa saja “petugas 
yang berwenang” menyebarkan informasi tentang alat kontrasepsi. Padahal, Pemerintah 
memiliki target program Keluarga Berencana untuk mengelola laju pertumbuhan penduduk, 
meningkatkan pemakaian kontrasepsi, meningkatkan pemenuhan kebutuhan ber-KB, 
menurunnya angka melahirkan pada remaja perempuan usia 15-19 tahun, dan menurunnya 
angka kehamilan yang tidak diinginkan. Sementara, data menunjukkan jumlah petugas 
kesehatan dan petugas KB masih terbatas dan semakin berkurang setiap tahunnya (BKKBN, 
BPS, Kementerian Kesehatan dan ICF International, 2013). Oleh karena itu, peran aktif 
keluarga, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka adat, LSM, maupun anggota masyarakat 
masih dibutuhkan.7  

Dalam konteks perlindungan anak, anak-anak yang berpeluang besar untuk tumbuh optimal 
adalah anak-anak yang terjamin aksesnya pada pengetahuan dan layanan, termasuk 
kesehatan reproduksi. Untuk menjamin kesehatan reproduksi seksual anak dan mengurangi 
kehamilan tidak direncanakan di usia anak, pemerintah perlu menjamin informasi dan 
layanan kesehatan reproduksi yang komprehensif dan aman dari pemidanaan, termasuk 
tentang kontrasepsi. Menjamin kesehatan perempuan, anak perempuan, dan ibu hamil tidak 
cukup dengan jaminan asupan gizi layak dan akses pada fasilitas kesehatan, tetapi harus 
dengan kesempatan aman dan berkualitas untuk menunda kehamilan. Hal ini juga berkaitan 
dengan persoalan kedua, yaitu pengguguran kehamilan. 

 

                                                
5 Pasal 136 UU Kesehatan: “Upaya pemeliharaan kesehatan remaja untuk mempersiapkan menjadi orang dewasa 
yang sehat dan produktif baik sosial maupun ekonomi termasuk untuk reproduksi remaja dilakukan agar terbebas 
dari berbagai gangguan kesehatan yang dapat menghambat kemampuan menjalani kehidupan reproduksi secara 
sehat.” 
6 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 
7 UU nomor 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. 
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Kedua, pengaturan seputar tindakan melakukan pengguguran kehamilan.  

Rumusan Pasal 4708, 4719, dan 47210 RKUHP membuat penyedia layanan dan orang, 
termasuk anak dan remaja, yang mengakses dan memberikan akses pada layanan kesehatan 
pengguguran kehamilan berpotensi untuk dipidana. 

Ketentuan dalam RKUHP hanya memberi kewenangan pengguguran kandungan pada 
dokter. Padahal Indonesia masih menghadapi ketidakmerataan distribusi dokter umum dan 
spesialis, khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Ketentuan RKUHP ini 
bertentangan dengan Undang-Undang Kesehatan yang memberi kewenangan pada tenaga 
kesehatan yang memiliki keterampilan untuk melakukan pengguguran kehamilan aman, tidak 
terbatas pada dokter saja.11 Situasi ini akan menempatkan tenaga medis yang mengabdi di 
daerah 3T pada risiko dipidana jika membantu perempuan dan anak perempuan yang 
membutuhkan pengguguran kehamilan.  

RKUHP juga tidak secara jelas memberikan pengecualian pemidanaan terhadap perempuan 
yang menggugurkan kandungannya atas indikasi kedaruratan medis atau bagi korban 
perkosaan. Hal ini bertentangan dengan UU Kesehatan yang memberikan perlindungan 
khusus bagi dua kondisi tersebut. Bagi perempuan dan anak perempuan, ancaman pidana ini 
akan mendorong mereka untuk mengatasi sendiri kehamilan yang tidak diinginkannya secara 
tidak aman dan berisiko pada kesehatan fisik, jiwa, dan nyawanya. 

Kehamilan yang tidak diinginkan adalah risiko yang harus ditanggung perempuan dan anak 
perempuan, baik dari hubungan seksual konsensual maupun sebagai akibat pemerkosaan. 

                                                
8 “Pasal 470 RKUHP: 
(1) Setiap perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau meminta orang lain 

menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) 
tahun. 

(2)  Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. 

(3)  Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana 
dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.” 

9 “Pasal 471 RKUHP: 
(1) Setiap Orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya 

dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. 
(2)  Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun.” 
10 “Pasal 472 RKUHP: 
(1) Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang membantu melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 470 dan Pasal 471, pidana dapat ditambah 1/3 (satu per tiga). 
(2)  Dokter, bidan, paramedis, atau apoteker yang melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 huruf a dan 
huruf f. 

 (3)  Dokter yang melakukan pengguguran kandungan karena indikasi kedaruratan medis atau terhadap Korban 
perkosaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dipidana.” 

 
11 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Pasal 76 huruf b “oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri.” 
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Hal ini juga terkait dengan persoalan ketiga, yaitu kriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di 
luar ikatan perkawinan. Meski terjadi akibat perkosaan tetapi tidak bisa terbukti secara hukum, 
maka perempuan dan anak perempuan rawan dipidana. Mereka akan menghindar dari 
mencari pertolongan dan layanan yang aman untuk mereka.  

Ketiga, ketentuan yang mengkriminalisasi setiap bentuk persetubuhan di luar ikatan 
perkawinan.  

Rumusan pasal 417 ayat (1)12 dan Pasal 419 ayat 113 dalam rumusan RKUHP yang sekarang, 
berpotensi melanggar perlindungan dan hak atas privasi masyarakat di tempat-tempat privat 
atau terhadap pasangan yang diduga melakukan persetubuhan tanpa ikatan perkawinan yang 
sah.  

Perilaku seksual seseorang -apabila dilakukan secara konsensual dan tidak mengandung unsur 
kekerasan, ancaman kekerasan, dan tipu daya-, seharusnya tidak menjadi ranah hukum, 
melainkan ranah pendidikan, pengasuhan, dan layanan kesehatan reproduksi menyeluruh. 
Sementara, dalam rumusan RKUHP, pintu pada pendidikan seks dan pengaturan kehamilan 
yang aman juga ditutup. Dalam situasi ini, anak dan remaja berpotensi menjadi salah satu 
korban pertama.  

Pengaturan mengenai pengenaan pidana bagi pelaku seksual di luar nikah secara konsensual, 
dapat mendorong peningkatan jumlah perkawinan anak dan remaja. Padahal, saat ini masih 
ada 25% anak perempuan di Indonesia yang dikawinkan sebelum usia 18 tahun (BPS, 2016). 
85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Walau 
pemerintah sudah melarang sekolah untuk mengeluarkan anak yang hamil atau menikah, 
praktik-praktik tersebut masih terjadi (Plan International, 2014). Tingginya angka kawin anak 
berhubungan dengan semakin banyaknya anak yang terancam putus sekolah, mengalami 
perceraian dini, dan terjebak dalam siklus kemiskinan (Djamilah, 2014).  

RKUHP yang mengkriminalisasi perilaku seksual di luar ikatan perkawinan akan mendorong 
anak dan remaja (dan orang tuanya) pada perkawinan sebagai jalan keluar. Otomatis, 
berpotensi meningkatkan angka kawin anak lebih tinggi lagi. Bagi anak dan remaja yang 
secara alamiah sudah merasakan dorongan seksual, perkawinan akan menjadi satu-satunya 
cara menghindari ancaman pidana. Dalam situasi tanpa kriminalisasi saja, tekanan sosial untuk 
menjaga anak agar tidak melakukan zina telah menjadi faktor pendorong dominan 
diajukannya permohonan perkawinan anak di Pengadilan (Syarkowi, 2017; Hakim, 2017). Juga, 
89% perkawinan anak di Indonesia terjadi karena kekhawatiran orang tua, baik karena faktor 
ekonomi maupun karena asumsi orang tua bahwa anaknya telah melakukan hubungan 
seksual di luar perkawinan (ICJR & UNICEF, 2016). 

Perilaku seks berisiko pada anak dan remaja sudah terbukti secara ilmiah dapat dicegah 
melalui pendidikan seks dan akses pada layanan kesehatan reproduksi (WHO, 2011). Tetapi, 
rangkaian ancaman pidana pasal-pasal kesusilaan, pidana aborsi, dan pidana penyebaran alat 

                                                
12 “Setiap Orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dipidana karena 
perzinaan dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda Kategori II.” 
13 “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Kategori II.”  
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kontrasepsi dalam rumusan RKUHP masih bersemangat menjauhkan anak dan remaja dari 
informasi dan layanan tentang cara mengelola dorongan seksualnya secara sehat dan 
bermartabat. RKUHP yang sekarang, meski bermaksud melindungi, justru akan membatasi 
perempuan, termasuk anak dan remaja, dari pilihan rasional, sehat, dan aman bagi tubuh dan 
masa depannya.  

Meski rumusannya sudah diubah menjadi delik aduan, frasa “ikatan perkawinan” juga masih 
multitafsir dan sulit dibuktikan. Frasa ini dapat merujuk pada perkawinan yang baru dianggap 
sah dan diakui oleh negara bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU 
Perkawinan14) ataupun tidak. Apabila mengacu ke definisi perkawinan yang dianggap sah dan 
diakui oleh negara, hukuman bagi pelaku “persetubuhan” yang dimaksud dalam Pasal 433 ayat 
1 huruf e dan pelaku “hidup bersama sebagai suami istri” dalam Pasal 436 dapat dikenakan 
apabila pasangan yang dicurigai tidak punya bukti otentik akta perkawinan dalam bentuk Buku 
Nikah (Islam), Akta Nikah (Kristiani, Hindu, Buddha, Konghuchu, dan aliran kepercayaan), 
ataupun status menikah di dalam Kartu Keluarga. 

Sementara di Indonesia, kepemilikan bukti perkawinan di kalangan pasangan yang sudah 
menikah agama masih sangat rendah, terutama di kelompok miskin dan rentan. Hanya 
setengah pasangan menikah memiliki bukti perkawinan (Bappenas, 2014). Studi yang sama 
menunjukkan, 55% pasangan menikah di rumah tangga miskin tidak memiliki bukti 
perkawinan. Temuan studi berikutnya (Bappenas, 2016) menemukan 41% pasangan menikah 
tidak dapat menunjukkan bukti perkawinannya. Studi yang sama menunjukkan, 20% 
pasangan menikah tidak tercantum sebagai kawin di Kartu Keluarga mereka.  

Ketimpangan kepemilikan bukti perkawinan merupakan cermin ketimpangan sosial ekonomi 
karena sebagian besar mereka yang tidak tercatat perkawinannya adalah pasangan dari 
kelompok termiskin, tinggal di daerah terpencil, atau memiliki disabilitas sehingga terhalang 
aksesnya pada layanan pencatatan perkawinan di Indonesia. Apabila ketentuan Pasal 433 
RKUHP disahkan, kelompok-kelompok inilah yang sangat berpotensi untuk dipidana.  

Selain kelompok miskin, masyarakat yang sulit mendapatkan bukti perkawinan dan rentan 
dipidana oleh ketentuan “ikatan perkawinan” adalah penghayat aliran kepercayaan atau 
agama yang belum “diakui” oleh Negara. Pada tahun 2012 terdapat 40 hingga 50 juta 
masyarakat adat di seluruh Kepulauan Indonesia dan beberapa di antaranya memiliki sistem 
nilai dan ideologi yang belum difasilitasi oleh negara (Bappenas, 2013). Mendaftarkan 
agama/kepercayaan perlu dilakukan berdasarkan prosedur yang terdapat di dalam Peraturan 
Bersama Menteri Dalam Negeri dengan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata tentang 
Pedoman Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.15 
Pasangan yang menikah berdasarkan kepercayaan, seperti Kaharingan (Kalimantan), 
Tolottang (Sulawesi Selatan), Orang Rimba (Sumatera), Wetu Telu (Lombok), dan puluhan 

                                                
14 UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita 
sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 
ketuhanan Yang Maha Esa.” Pasal 2 ayat 1: “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing- 
masing agamanya dan kepercayaannya itu.” Pasal 2 ayat 2: “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
15 Peraturan Bersama No. 43/2009 dan Peraturan Bersama No. 41/2009. 
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juta masyarakat adat lainnya di pedalaman Indonesia perlu memenuhi persyaratan agar 
perkawinannya dapat diakui. Persyaratan menjadi Penghayat pun sangat rumit seperti 
keharusan memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga.   

Keempat, lemahnya perlindungan bagi anak dalam situasi tertentu. 

RKUHP masih mengatur sejumlah rumusan yang sebenarnya mengulangi apa yang sudah 
diatur dalam UU Sistem Peradilan Pidana Anak dan masih bermasalah.16 Diversi merupakan 
salah satu mekanisme penting UU SPPA yang paling berpihak pada kepentingan terbaik 
tersangka/terdakwa anak. Mekanisme diversi mencegah tersangka/terdakwa anak menjalani 
seluruh proses dalam peradilan dan mengalami pemidanaan, serta memungkinkan aparat 
penegak hukum, pendamping anak, orangtua anak, pihak korban, dan masyarakat bersepakat 
tentang program pembinaan yang paling sesuai untuk tersangka/terdakwa anak. Selama ini 
diversi belum dapat dilaksanakan dengan efektif karena beberapa aturan dalam UU SPPA itu 
sendiri seperti batasan ancaman pidana tidak lebih dari 7 tahun penjara17 dan syarat 
persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban.18 Masalah seputar terganjalnya diversi 
karena praktik transaksional dalam mendapatkan persetujuan korban (Rodliyah dan Joko 
Jumadi, 2013) maupun isu sosial seperti korban ingin membalas dendam kepada 
tersangka/terdakwa anak dan bagaimana memberi tindakan terbaik bagi tersangka/terdakwa 
anak justru tidak dipecahkan dalam RKUHP.  

Naskah RKUHP terbaru juga menurunkan batas tindak pidana ringan dari Rp 2,500,00019 
menjadi Rp 500,000.20 Pengaturan ini berdampak besar pada anak, mengingat tindak pidana 
dengan kerugian di bawah Rp 2,500,000 merupakan tindak pidana yang paling sering 
dilakukan anak (ICJR, 2016; TIFA Foundation & PUSKAPA, 2014). Ketentuan tersebut membuat 
batasan tindak pidana ringan menjadi semakin sempit, berpotensi meningkatkan jumlah anak 
berhadapan dengan hukum yang berisiko diproses dengan acara pemeriksaan biasa dan 
dijatuhi pidana penjara. Situasi ini tentu bertentangan dengan semangat diversi dan keadilan 
restoratif yang tengah dibangun oleh Pemerintah.  

Semakin banyaknya ancaman pidana berpotensi menambah jumlah penghuni lembaga 
pemasyarakatan. Berdasarkan Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) per Februari 2018, 
setidaknya ada 236.877 penghuni lapas/rutan di seluruh Indonesia, sedangkan total kapasitas 
hunian hanya 123.564. Artinya, overcrowding di Rutan/Lapas di Indonesia pada Februari 2018 
mencapai 91.69% (ICJR). Ini bisa juga terjadi dalam sistem peradilan pidana anak.  

 

                                                
16 UU nomor 11 tahun 2012. 
17 Dimuat dalam Pasal 7 UU nomor 11 tahun 2012.  
18 Persetujuan korban dan/atau keluarga anak korban serta kesediaan anak dan keluarganya tidak dipersyaratkan 
hanya dalam tindak pidana yang diancam dengan pidana denda Kategori I, tindak pidana ringan, tindak pidana 
tanpa korban, atau nilai kerugian korban tidak lebih dari nilai upah minimum provinsi setempat. Dimuat dalam 
Pasal 9 ayat (2) UU nomor 11 tahun 2012. 
19 Peraturan Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah 
Denda dalam KUHP dan Nota Kesepakatan Bersama Mahkamah Agung, Kementerian Hukum dan HAM, Kejaksaan 
Agung, dan Kepolisian tentang Pelaksanaan Penerapan Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah 
Denda, Acara Pemeriksaan Cepat dan Keadilan Restoratif. 
20 Lihat Pasal 504 RKUHP. 
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Kelima, potensi kriminalisasi korban penyalahgunaan narkotika.  

RKUHP masih mengatur pidana seberat-beratnya untuk setiap orang yang terlibat dalam 
peredaran narkotika dan psikotropika. Pengaturan tersebut dapat menjerat anak dan remaja. 
Kalau yang terlibat adalah anak, hal ini akan menghambat dilakukannya diversi,21 
membenarkan penahanan anak, dan meningkatkan resiko anak masuk ke dalam proses 
peradilan pidana formal dengan berbagai dampak buruknya.  

Anak dan remaja merupakan salah satu kelompok yang paling terdampak peredaran narkotika. 
Mengacu pada survey BNN, 4 dari 100 pelajar dan mahasiswa di Indonesia pernah 
menggunakan narkotika setidaknya satu kali (pernah pakai). Dari angka tersebut, setiap 2 dari 
100 pelajar dan mahasiswa menggunakan narkotika dalam kurun waktu setahun terakhir dari 
penyelenggaraan survey tersebut (BNN, 2016). Sebagaimana UU Narkotika,22 perumusan pasal 
dalam RKUHP memungkinkan penyalahguna narkotika dipidana dengan ketentuan pembelian 
atau penguasaan narkotika. Sementara studi LBH Masyarakat pada tahun 2016 menunjukkan, 
Jaksa cenderung mencantumkan ketentuan pembelian atau penguasaan narkotika sebagai 
dakwaan subsidair/alternatif bagi terdakwa penyalahguna narkotika (LBH Masyarakat, 2016). 
Demikian juga terkait UU Psikotropika,23 RKUHP memungkinkan pengguna psikotropika dijerat 
dengan pasal kepemilikan, penyimpanan, atau membawa psikotropika dengan ancaman 
pidana penjara maksimal 15 tahun.  

Ketentuan rehabilitasi dalam RKUHP juga ditempatkan pada skema penghukuman yang 
bertentangan dengan UU Narkotika yang menempatkan rehabilitasi tidak semata-mata 
penghukuman namun juga tanggungjawab negara dan hak kesehatan bagi pengguna 
narkotika. RKUHP masih banyak mengadopsi pasal-pasal dalam UU Narkotika, padahal saat ini, 
UU Narkotika tersebut sedang dalam proses revisi. 

Dengan rumusan yang sekarang, korban narkotika (termasuk anak-anak), akibat kompleksitas 
masalahnya, bisa berakhir dipidana berat. Ancaman pidana berat akan menutup peluang 
pemulihan bagi korban dan mendorong semakin tersembunyinya jerat narkotika pada calon-
calon korban, termasuk anak-anak. 

Berdasarkan lima masalah di atas, kami mengajak Tim Perumus, Pembahas, dan Panja 
RKUHP untuk mempertimbangkan kembali pengaturan tentang pencegahan kehamilan, 
pengguguran, pemidanaan terhadap hubungan seksual di luar pernikahan secara 
konsensual tanpa kekerasan, pidana narkotika, dan masih banyak lagi, termasuk soal 
penerapan hukum yang hidup dan berlaku di masyarakat dan gelandangan.  

Apabila digunakan tidak untuk sebesar-besarnya keuntungan korban, maka penerapan living 
law24 justru rawan dimanfaatkan untuk menyingkirkan orang-orang yang dianggap berbeda 
identitasnya. Upaya menasionalisasi KUHP yang telah berjalan puluhan tahun seharusnya 
berpihak pada kelompok rentan yang sering kali menerima dampak paling besar dari sebuah 

                                                
21 Penanganan perkara anak di luar proses peradilan. 
22 UU nomor 35 tahun 2009. 
23 UU nomor 5 tahun 1997. 
24 “Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) [penulis: keberlakuan asas legalitas] tidak mengurangi 
berlakunya hukum yang hidup dalam masyarakat yang menentukan bahwa seseorang patut dipidana walaupun 
perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan.” 



8 
 

kebijakan hukum. Misalnya saja, masih terdapat 77 ribu gelandangan di kota-kota besar di 
Indonesia dan 28 juta penduduk miskin yang rentan menggelandang (Kemsos).  

Setiap pekerjaan memang harus selesai, namun bekerja tergesa-gesa dan mengorbankan 
nasib kelompok rentan akan membuatnya selesai sia-sia. Masih ada waktu untuk membahas 
kembali ketentuan yang berpotensi mengancam kebebasan sipil setiap warga. Waktu juga 
masih tersedia untuk memperbaiki kembali ketentuan-ketentuan yang tidak sejalan dengan 
prinsip Restorative Justice dan program pembangunan yang sedang diupayakan pemerintah. 
Masih ada waktu bagi penyusunan RKUHP untuk mendengarkan dan mempertimbangkan 
masukan multipihak, tidak dari sarjana hukum saja.  

Sebelum terlambat, RKUHP masih punya kesempatan untuk mewujudkan keadilan 
restoratif dan menjamin pembangunan manusia yang inklusif, bukannya meminggirkan 
kelompok rentan. 
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