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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
1.1 Latar Belakang 

1.1.1 Tinjauan Pelaksanaan Hukum di Indonesia 
Pelaksanaan hukum di Indonesia pada dasarnya berkorelasi dengan penegakan hukum 

yang pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang 

secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Secara 

konsepsional, inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai 

terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai 

tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.1 

Kajian secara sistematis terhadap penegakan hukum dan keadilan secara teoritis dinyatakan efektif 

apabila 5 pilar hukum berjalan dengan baik, yakni: instrumen hukumnya, aparat penegak 

hukumnya, faktor warga masyarakat yang berada dalam lingkup peraturan hukumnya, faktor 

kebudayaan atau legal culture, faktor sarana dan fasilitas yang dapat mendukung pelaksanaan 

hukum.2 

Dalam memandang atau berpendapat tentang hukum (baik sebagai ilmu maupun sebagai 

praktik), kita melihat pada citra yang ada dan dibangun oleh hukum (baik sebagai lembaga maupun 
 
 

1 Soerjono Soekanto, ‘Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum’. (Raja Grafindo), 1983, [7]. 
2 Sanyoto, ‘Penegakan Hukum di Indonesia’ (2008) Vol. 8 Jurnal Dinamika Hukum, [1]. 



 

 

 
 

pranata). Realitas yang ada tentang hukum mempresentasikan produk atau jasa dilakukan oleh 

lembaga penegak hukum selama ini, dan citra lebih memproyeksikan value dari prestasi atau 

kegagalan tersebut. 3 Melihat pada realitasnya, pelaksanaan dan penegakan hukum di Indonesia 

masih belum berjalan dengan baik dan begitu memprihatinkan. Permasalahan penegakan hukum 

(law enforcement) selalu bertendensi pada ketimpangan interaksi dinamis antara aspek hukum 

dalam harapan atau das sollen4, dengan aspek penerapan hukum dalam kenyataan das sein.5 
Penegakan hukum haruslah akuntabel, tidak memihak, dan tidak mudah diintervensi sehingga 

hasilnya dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Sayangnya, kepatuhan masyarakat 

terhadap hukum juga menjadi momok dalam law enforcement di negeri ini. Lemahnya proses 

penegakan hukum di Indonesia saat ini dapat tercermin dari berbagai penyelesaian kasus yang 

belum tuntas, salah satunya adalah praktik korupsi yang menggurita, tetapi ironisnya pelaku sangat 

sedikit terjerat oleh hukum yang setimpal dengan apa yang mereka harusnya dapatkan. Kenyataan 

tersebut justru berbanding terbalik dengan beberapa kasus yang melibatkan rakyat kecil, dalam hal 

ini aparat penegak hukum menjadi cepat tanggap dan cepat dalam memberi putusan yang jelas- 

jelas mencederai hati rakyat kecil.6 

 
1.1.2 Neuroscience 

Secara definisi, neuroscience adalah studi ilmiah tentang sistem saraf.7 Umumnya 

berkaitan dengan biologi, ilmu interdisipliner ini juga memiliki hubungan erat dengan psikologi, 

filosofi, ilmu budaya, dan sebagainya. Otak manusia telah berevolusi untuk mempertahankan 

hidup di bumi. Dalam bentuk sederhananya, sistem saraf bekerja untuk mencapai homeostatis8 

lewat pergerakan dan menyediakan area spesifik di otak seperti korteks motorik untuk hal tersebut. 

Untuk mencapai homeostatis, sudah menjadi esensi dari otak dan jaringan saraf untuk fleksibel 
 
 

3 Agiyanto, Ucuk. ‘Penegakan Hukum di Indonesia: Eksplorasi Konsep Keadilan Berdimensi Ketuhanan’, (2018), 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo, [493]. 
4 Das sollen: kaidah hukum yang menerangkan kondisi yang diharapkan; Das sein: keadaan hukum yang nyata. 
5 Rif’ah, ‘Penegakan Hukum di Indonesia: Sebuah Harapan dan Kenyataan’, (Jurnal Justitia Islamica, Vol. 12/No.1), 
(2015), [40-41]. 
6 Ibid. 
7 Neuroscience <https://www.merriam-webster.com/dictionary/neuroscience> accessed 3 August 2021. 
8 Proses dan mekanisme otomatis yang dilakukan makhluk hidup untuk mempertahankan kondisi konstan/stabil agar 
tubuhnya dapat berfungsi dengan normal meskipun terjadi perubahan pada lingkungan di dalam atau luar tubuh. 

http://www.merriam-webster.com/dictionary/neuroscience
http://www.merriam-webster.com/dictionary/neuroscience


 

 

 
 

dan bisa beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Hal ini dimanifestasikan dalam kemampuan 

unik otak dalam hal neuroplastisitas9 yang bisa membentuk jaringan saraf baru dan memetakan 

ulang hubungannya. Pendeknya, kita sebagai manusia diprogram dengan kemampuan yang 

mumpuni dalam belajar. 

Neuroplastisitas tersusun atas dasar saraf dari plastisitas perilaku yang merujuk pada 

perubahan dalam perilaku seseorang sebagai hasil dari paparan terhadap rangsangan. Kita 

mengalami perubahan sebagai respon terhadap lingkungan sekitar, sehingga ada porsi signifikan 

dari perilaku kita yang dipengaruhi oleh pihak luar10. Kita belajar dari orang-orang sekitar, serta 

mengintegrasikan norma dan budaya dalam kebiasaan dan perilaku sehari-hari. Hal ini membuat 

harmoni sosial menjadi penting untuk dijaga antarindividu. Namun, plastisitas perilaku tidak selalu 

tunduk pada kepatuhan. Studi menyatakan bahwa, sampai batas tertentu, kecenderungan manusia 

terhadap kesesuaian sosial mempunyai dasar biologis di dalam otak yang lebih spesifik lateral 

orbitofrontal cortex11.12 Dianggap bahwa terhentinya pertumbuhan di area ini akan meningkatkan 

kemungkinan seseorang untuk menyimpang dari norma sosial. Penemuan ini berpotensi mengubah 

cara kita melihat penyimpangan dan akan berakibat juga pada cara kita melihat hukum yang 

menegakkan penyimpangan tersebut. 

 
1.1.3 Neurolaw 
Titik spesifik di mana Neurolaw mulai berkembang dan membuat ilmu ini sebagai disiplin 

ilmu yang independen dari ilmu hukum dan Neuroscience lainnya dimulai sejak era 1990-an. 

Istilah Neurolaw diciptakan sehubungan dengan fenomena yang muncul di mana studi tentang 

sistem saraf manusia menjadi relevan dengan praktik ilmu hukum. Melalui disiplin ilmu ini,  

dipercaya bahwa dengan memahami sistem saraf lebih dalam, kita dapat menjelaskan perilaku 

manusia dengan lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, diperlukan pembaharuan dalam aturan 

 
9 Kemampuan otak dan sistem saraf semua spesies untuk berubah secara struktural dan fungsional sebagai akibat dari 
input lingkungan. 
10 Bryan Kolb and Ian Q. Whishaw, ‘Brain Plasticity and Behavior’ (1998) 49(1) Annual Review of Psychology 
<https://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.psych.49.1.43> accessed 3 August 2021. 
11 Suatu wilayah korteks serebral bagian dari korteks prefrontal yang berperan penting dalam pengaturan perilaku 
sosial, pengambilan keputusan, dan penghambatan perilaku. 
12 Daniel K. Campbell-Meiklejohn and others, ‘Structure of Orbitofrontal Cortx Predicts Social Influence’ (2012) 
22(4) Correspondence <https://doi.org/10.1016/j.cub.2012.01.012> accessed 3 August 2021. 

http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.psych.49.1.43
http://www.annualreviews.org/doi/10.1146/annurev.psych.49.1.43


 

 

 
 

hukum saat ini demi terciptanya reformasi keadilan dalam pengambilan keputusan dengan 

memperhatikan segala aspek kehidupan yang melatarbelakanginya. 

Sifat interdisipliner dari disiplin ilmu ini membuatnya sulit untuk didefinisikan. 

Berdasarkan hasil studi Profesor Megan dari University of Guelph pada tahun 2008 yang 

membahas mengenai proses persimpangan bermanifestasi di dunia nyata, menjelaskan bahwa 

teknik di mana gelombang otak tertentu yang terkait dengan memori dan pengambilannya dapat 

digunakan untuk melihat apakah terdapat suatu memori pada otak sebelum kejadian berlangsung.13 

Bentuk alat penguji kebohongan yang didasarkan pembacaan aktivitas otak ini diharapkan 

memiliki reliabilitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan uji poligraf berdasarkan detak jantung 

dan tingkat kelembaban kulit yang digunakan sebelumnya untuk mengkonfirmasi suatu kesaksian 

atas keabsahannya. 

Di sisi lain, sebuah artikel tinjauan literatur yang membahas kemungkinan penerapan 

Functional Magnetic Resonance Imagery (FMRI- mengukur tingkat oksigenasi pada bagian otak 

yang aktif) di ranah hukum menunjukkan aplikasi penerapan Neuroscience yang sangat luas pada 

praktiknya. Diantaranya adalah aturan properti nyata, doktrin kekayaan intelektual, evaluasi 

hukum kerugian atas rasa sakit fisik dan emosional, hukum kesehatan, perlindungan privasi dan 

kerahasiaan, hukum ketenagakerjaan dan perlindungan dari kecelakaan kerja, tanggung jawab 

pidana remaja, penetapan pidana mens rea, dan klaim kegilaan.14 Namun, kendala dalam 

menerapkan disiplin ilmu Neurolaw untuk membahas topik yang terlalu luas, bisa mengurangi 

esensi dan nilai dari ilmu tersebut. 

Oleh karena itu, menetapkan parameter yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai 

Neurolaw sangatlah penting. Berdasarkan data yang diperoleh dari Iranian Journal of Neurology 

yang berjudul “the brief introduction to Neurolaw”, dapat diketahui bahwa Neurolaw adalah “ 

Penerapan pemahaman kita pada otak sebagai sumber perilaku — dan penggunaan teknik 

neuroscience dalam menginspirasi penulisan undang-undang, sebagai pelengkap praktik sistem 

peradilan, dan penegakan hukum pidana yang ada".15 
 

13 Tovino SA, “Functional Neuroimaging and the Law: Trends and Directions for Future Scholarship” (2007) 7 The 
American Journal of Bioethics. [44]. 
14 Meegan DV, “Neuroimaging Techniques for Memory Detection: Scientific, Ethical, and Legal Issues” (2008) 8 The 
American Journal of Bioethics. [9]. 
15 Merkel R, “Neurolaw: Introduction” [2014] Handbook of Neuroethics 1269 



 

 

 
 

Setelah menetapkan definisi, mencerminkan kasus-kasus historis yang signifikan dan 

sangat mirip dengan penerapan Neurolaw dapat membantu kita memahami asal usul konsep 

sebelum istilah tersebut diciptakan. Kasus yang paling terkenal dari penggunaan teknik 

Neuroscience adalah kasus John Hinckley pada tahun 1992. Hinckley adalah pelaku yang dituduh 

melakukan percobaan pembunuhan terhadap Presiden Ronald Reagan. Di ruang sidang, terdakwa 

menunjukkan CT scan kepada juri untuk membuktikan bahwa Hinckley tidak layak untuk diadili 

karena 'klaim kegilaan'.16 Juri kemudian memutuskan vonis 'tidak bersalah' dan menaklukkan bukti 

yang disajikan pada klaim kegilaan Hinckley. 

Namun, para ahli berpendapat sebaliknya. David Davis, ketua radiologi di Universitas 

George Washington, mengungkapkan dalam sebuah wawancara dengan New York Times, bahwa 

'atrofi' yang ditunjukkan sebagai bukti otak abnormal tidak lebih menggambarkan kemungkinan 

skizofrenia daripada kebotakan dini.17 Kontroversi persidangan memicu awal dari penggunaan 

populer teknik Neuroscience di pengadilan. Ini telah menunjukkan keefektifannya dalam 

membujuk orang awam yang kurang informasi. Berbeda dengan sistem hukum Amerika Serikat, 

mayoritas orang Indonesia tidak berkonsultasi dengan orang awam. Lantas, bagaimana prospek 

penggunaan teknik serupa dalam sistem hukum Indonesia? 

 
1.2 Rumusan Masalah 

1. Bagaimana realitas implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana Indonesia? 

2. Bagaimana urgensi dan peluang implementasi Neurolaw dalam sistem hukum di Indonesia? 
 
 
1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Mengevaluasi realitas implementasi keadilan restoratif dalam sistem hukum pidana 

Indonesia; 

1.3.2 Menganalisis urgensi dan peluang implementasi Neurolaw dalam hal reformasi keadilan 

pada sistem hukum Indonesia dalam kasus penyalahgunaan narkotika. 
 
 
 

16 Jennifer Kulynych, “Brain, Mind, and Criminal Behavior: Neuroimages As Scientific Evidence” [1996] Jurimetrics. 
[235]. 
17 Taylor Stuart, “Hinckley's Brain Is Termed Normal” N.Y Times (June 21, 1982) [A6]. 



 

 

 
 

1.4 Metode Penelitian 
Metode yang digunakan untuk mengeksplorasi dan mengukur kelayakan dalam 

mengimplementasikan Neurolaw dalam sistem hukum Indonesia yaitu melalui studi literatur yang 

komprehensif dan penelitian kualitatif melalui wawancara terhadap akademisi dan praktisi. 

Berdasarkan definisi yang sudah ditulis dalam bagian latar belakang, contoh kasus yang mendekati 

definisi bisa ditemukan dalam pustaka jurnal eksperimental, catatan pengadilan, dan tinjauan 

artikel. Definisi yang disorot mencakup tiga aspek utama Neurolaw, yaitu: yurisprudensi, proses 

hukum, dan sistem hukuman. Oleh karena itu, pencarian jurnal dilakukan menggunakan mesin 

pencari seperti Google Scholar, Springer, Elsevier, ScienceDirect dan lain-lain dengan kata kunci 

sebagai berikut: Neuro and Law or Criminal Case, Neuro and Evidence and Court, Neuroscience 

and Legal System, FMRI and Criminal or Civil and Case, EEG and Criminal or Civil and Case, 

Brain Scans and Criminal or Civil and Case, Neuro and Legislative or Executive and Act. 

Neurolaw, Criminal Cases, Neuro Evidence and Court, Neuroscience and Legal System, Brain 

Scans and Criminal Cases, Neuroscience and Behavioral Genetics, Individual Memories. 

Kompilasi dari berbagai jurnal relevan dan contoh kasus diatur berdasarkan aspek-aspek 

Neurolaw yang berkaitan. Artikel-artikel lalu dirangkum, dan poin intinya disintesis sesuai dengan 

rangkuman tersebut. Kelebihan dan kekurangan dari Neurolaw dan studinya sendiri secara kritis 

dievaluasi berdasarkan bukti-bukti yang dibahas dalam artikel tersebut. Implementasi dari 

pendekatan Neurolaw dalam hukum positif Indonesia lalu disandingkan dengan kondisi hukum 

saat ini dan tersedianya peluang untuk memperbaikinya. 

 
1.5 Dasar Hukum 

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana; 

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 

4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; 

5. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang 

Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif; 



 

 

 
 

6. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang 

Penyidikan Tindak Pidana; 

7. Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan 

Keadilan Restoratif; 

8. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan 

Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga 

Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; 

9. Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial; 

10. Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 Tahun 

2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) dalam Penyelesaian 

Perkara Pidana; 

11. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, 

Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika 

Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, 

Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor 

Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi; 

12. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 

1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restorative Justice di 

Lingkungan Peradilan Umum. 



 

 

 
 

BAB II 
PEMBAHASAN 

 
2.1 Realitas Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Hukum Indonesia 

Belum terdapat standardisasi terhadap perumusan sanksi dan pemidanaan dalam Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia dengan alternatif restorative justice yang menyebabkan 

terjadinya distingsi dalam perumusan dan penjatuhan hukuman.18 Sampai dengan saat ini kondisi 

pemidanaan di Indonesia masih didominansi dengan konsep retributive justice, walaupun telah 

terdapat suatu peraturan internal lembaga yang menjadi dasar panduan bagi para aparatur penegak 

hukum dalam menyelesaikan perkara melalui alternatif restorative justice. Pada praktiknya, tak 

jarang ditemukan suatu kejanggalan terhadap segelintir putusan yang memiliki ketimpangan 

sanksi hukuman jika dibandingkan dengan unsur delik atau perbuatan yang dilakukan, serta 

berbagai faktor non-hukum yang melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana.19 Hal 

tersebut kerap kali menimbulkan stigma “ketidakpastian dan ketidakadilan hukum” pada praktik 

penegakan hukum di Indonesia. 

Berdasarkan Pasal 10 KUHP dapat diketahui bahwasanya pidana terdiri atas pidana pokok 

berupa pidana mati; pidana penjara; kurungan; dan denda, serta pidana tambahan berupa 

pencabutan hak-hak tertentu; perampasan barang-barang tertentu; dan pengumuman putusan 

hakim.20 Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa hukuman pidana di Indonesia masih didominasi 

dengan konsep retributive justice, yaitu hukum sebagai alat penindas atau pembalasan bagi pelaku 

tindak pidana semata-mata untuk merealisasikan fungsi negara dalam mewujudkan kehidupan 

berbangsa yang aman, tentram, dan damai, tanpa mengikutsertakan korban dalam 

penyelesaiannya.21 Kendati demikian, pada undang-undang yang bersifat khusus seperti Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 

tentang Sistem Peradilan Pidana Anak telah diimplementasikan konsep restorative justice yang 
 

18 Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Badan Pembinaan Hukum Nasional. Perencanaan Pembangunan 
Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan) (2008). [6]. 
19 Bangkit Ari Sasongko ‘Analisis Terhadap Penerapan Hukum Progresif Atas Kasus Pencurian 3 Biji Kakao oleh 
Nenek Minah di Wilayah Polres Banyumas’ (Tesis, Universitas Indonesia 2018). 
20 Lihat Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 
21 Bagir Manan, Restorative Justice (Suatu Perkenalan), dalam Refleksi Dinamika Hukum Rangkaian Pemikiran 
Dalam Dekade Terakhir (Perum Percetakan Negara RI 2008) [4]. 



 

 

 
 

merupakan pendekatan dalam penyelesaian permasalahan pidana yang turut serta melibatkan 

korban, pelaku, serta elemen-elemen masyarakat demi terciptanya suatu keadilan.22 Mengingat 

bahwa narkotika tergolong dalam kejahatan transnasional, diperlukan sinergitas kerjasama antar 

para penegak hukum dalam mengimplementasikan konsep restorative justice demi terciptanya 

reformasi keadilan dalam sistem hukum di Indonesia. Mulai dari pihak kepolisian dalam 

mengklasifikasikan pasal, jaksa penuntut umum dalam melakukan pendakwaan, sampai dengan 

hakim pemutus perkara dalam menjatuhkan hukuman. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 54; 

Pasal 55; Pasal 103; dan Pasal 127 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang 

merumuskan: 

Pasal 5423 

Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis 

dan rehabilitasi sosial. 

 
Pasal 5524 

(1) Orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan 

kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan 

rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau 

perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

(2) Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan oleh 

keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi 

medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan 

dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

(3) Ketentuan mengenai pelaksanaan wajib lapor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat 

(2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
 
 
 
 

22 Ibid. 
23 Lihat Pasal 54 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
24 Lihat Pasal 55 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 



 

 

 
Pasal110325 
(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat: 

a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 

perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika; atau 

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau 

perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah 

melakukan tindak pidana Narkotika. 

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman. 
 
Pasal 12726 

(1) Setiap Penyalah Guna: 

a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 

(empat) tahun; 

b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 

(dua) tahun; dan 

c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 

(satu) tahun. 

(2) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103. 

(3) Dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau 

terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani 

rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. 

Berdasarkan uraian pasal-pasal tersebut dapat diketahui bahwa pengaturan dalam Undang- 

Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengakomodir konsep restorative justice 

dengan memprioritaskan rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial sebagai metode penyelesaian 

perkara bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika. Walaupun konsep pemidanaan 

                                                   
25 Lihat Pasal 103 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 
26 Lihat Pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. 



 

 

 
 

bertajuk restorative justice belum terdapat pada bagian aturan umum dalam KUHP, telah terdapat 

Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri 

Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 

01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 

Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang 

Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga 

Rehabilitasi yang menjadi pedoman teknis dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika 

dan korban penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan 

dalam penanganan pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika sebagai tersangka, 

terdakwa, atau narapidana, dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap 

narkotika.27 

Dalam Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 

Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana belum 

memuat penyelesaian perkara penyalahgunaan narkotika melalui konsep restorative justice bagi 

pecandu dan korban penyalahgunaan.28 Begitupun dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara 

Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang hanya mengatur 

mengenai tahap penyidikan berlandaskan restorative justice dengan pertimbangan syarat materiil 

dan formil.29 Kendati demikian, dewasa ini telah terbit Peraturan Kepolisian Negara Republik 

Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan 

Restoratif yang memuat secara tegas tentang penyelesaian perkara narkotika melalui alternatif 

restorative justice dengan syarat-syarat tertentu.30 

Dalam hal pedoman bagi jaksa penuntut umum, telah terdapat Peraturan Kejaksaan Nomor 

15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan berdasarkan Keadilan Restoratif yang berisi 

 
27 Lihat Pasal 2 Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri 
Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kapolri, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, 
Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014 Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per-005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 
2014, Nomor Perber/01/III/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi. 
28 Lihat Surat Edaran Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang 
Penerapan Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Pidana. 
29 Lihat Pasal 12 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019. 
30 Lihat Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana 
berdasarkan Keadilan Restoratif. 



 

 

 
 

pedoman bagi jaksa penuntut umum dalam hal penghentian penuntutan demi kepentingan hukum 

berdasarkan hal-hal yang telah ditentukan. Kemudian, mengenai pedoman bagi majelis hakim 

dalam menjatuhkan putusan berlandaskan prinsip restorative justice mengenai penempatan dalam 

hal penyalahgunaan, korban penyalahgunaan, dan pecandu narkotika ke dalam lembaga 

rehabilitasi telah diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 yang juga 

menetapkan tentang tempat-tempat rehabilitasi yang dapat diakses, diantaranya yaitu31: 

a. Lembaga Rehabilitasi Medis dan Sosial yang dikelola dan/atau dibina serta diawasi oleh 

Badan Narkotika Nasional; 

b. Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) Cibubur, Jakarta; 

c. Rumah Sakit Jiwa di seluruh Indonesia; 

d. Panti Rehabilitasi Departemen Sosial RI dan Unit Pelaksana Teknis Daerah; serta 

e. Tempat-tempat rujukan lembaga rehabilitasi yang diselenggarakan oleh masyarakat yang 

mendapat akreditasi dari Departemen Kesehatan atau Departemen Sosial (dengan biaya 

sendiri). 

Selain itu, terdapat pula Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang 

Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan 

Rehabilitasi Sosial yang berisikan himbauan kepada hakim pemutus perkara untuk dapat 

mengoptimalkan perannya dalam rangka mendukung langkah pemerintah dalam hal 

mengimplementasikan konsep restorative justice bagi pecandu dan korban penyalahgunaan 

narkotika sehingga dapat menciptakan keterpaduan di antara penegak hukum.32 Peraturan internal 

Mahkamah Agung kembali diperkuat secara komprehensif dengan diterbitkannya Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman 

Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum yang di dalamnya telah 

mengklasifikasikan secara terperinci mengenai jenis tindak pidana yang dapat diterapkan konsep 

restorative justice tersebut, diantaranya adalah tindak pidana ringan, perkara anak, perkara 
 
 
 

31 Lihat Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban 
Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 
32 Lihat Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan 
Narkotika di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial. 



 

 

 
 

perempuan yang berhadapan dengan hukum, serta perkara narkotika.33 Namun, pada praktiknya 

aparat penegak hukum masih kerap kali mengedepankan konsep retributive justice dibandingkan 

dengan restorative justice sebagai alternatif penyelesaian, terutama dalam kasus penyalahgunaan 

narkotika.34 

Dilansir dari data yang diperoleh, pada tahun 2019 tercatat sekitar 3.600.000 penduduk 

Indonesia merupakan penyalahguna narkotika, dengan rentang usia mulai dari 15 tahun sampai 

dengan 65 tahun.35 Hal tersebut berbanding terbalik dengan data penyalahgunaan narkotika yang 

mendapatkan layanan rehabilitasi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) di tahun 2019, yaitu 

sekitar 13.320 penyalahguna narkotika, dengan rincian 11.370 orang dengan rehabilitasi pelayanan 

rawat jalan dan 1.950 orang rawat inap.36 Kemudian, jika dibandingkan dengan jumlah pecandu 

narkotika di kala pandemi, jumlahnya terus meningkat berdasarkan data yang diperoleh dari World 

Drug Report United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC) tercatat sekitar 269.000.000 

orang di dunia pada tahun 2020 melakukan penyalahgunaan narkotika, tak terkecuali di 

Indonesia.37 Namun, di tengah tingginya kasus penyalahgunaan narkotika pada masa pandemi, 

justru terjadi penurunan jumlah penyalahguna narkotika yang mendapatkan layanan rehabilitasi 

pada BNN pada tahun 2020 lalu, yaitu hanya 4.364 orang.38 Sementara itu, berdasarkan data yang 

diperoleh dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, sampai dengan bulan Juli 2021 terdapat 

139.088 warga binaan kasus narkotika dari total 268.610 penghuni lapas dan rutan.39 Hal tersebut 

mengisyaratkan bahwa sebanyak 51,8 persen dari total penghuni lapas dan rutan merupakan pelaku 
 
 
 

33 Lihat Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang 
Pedoman Penerapan Restorative Justice di Lingkungan Peradilan Umum. 
34 Humas FH UI ‘Menata Kerangka Restorative Justice dan Diversi terhadap Victimless Crime’ (Fakultas Hukum 
Universitas Indonesia, 2017) https://law.ui.ac.id/v3/menata-kerangka-restorative-justice-dan-diversi-terhadap- 
victimless-crime/ diakses 1 Agustus 2021. 
35 Andrian Pratama Taher, ‘BNN Sebut Pengguna Narkoba Capai 3,6 Juta Orang’ (Tirto.id, 2019) https://tirto.id/bnn- 
sebut-pengguna-narkoba-capai-36-juta-orang-emV6 diakses 11 Agustus 2021. 
36 Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun (Kepala BNN: “Jadikan Narkoba Musuh Kita Bersama!”) 
(2019) 3. 
37 Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun 2020 “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari 
Narkoba” (2019) 7. 
38 Badan Narkotika Nasional, Press Release Akhir Tahun 2020 “Sikap BNN Tegas, Wujudkan Indonesia Bebas Dari 
Narkoba” (2019) 12. 
39 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sistem Database 
Pemasyarakatan (2021). 

https://law.ui.ac.id/v3/menata-kerangka-restorative-justice-dan-diversi-terhadap-victimless-crime/
https://law.ui.ac.id/v3/menata-kerangka-restorative-justice-dan-diversi-terhadap-victimless-crime/
https://tirto.id/bnn-sebut-pengguna-narkoba-capai-36-juta-orang-emV6
https://tirto.id/bnn-sebut-pengguna-narkoba-capai-36-juta-orang-emV6
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penyalahgunaan narkotika.40 Sehingga, berdasarkan perbandingan data tersebut dapat disimpulkan 

bahwa meskipun konsep restorative justice telah diadopsi dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 

tentang Narkotika dan berbagai peraturan internal lembaga, namun pada pelaksanaannya konsep 

tersebut belum terimplementasi secara optimal. 

 
2.2 Urgensi dan Peluang Implementasi Neurolaw dalam Sistem Hukum Indonesia 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa hukum di Indonesia masih cenderung 

bersifat retributif. Padahal, kehidupan hukum yang baik dan berdasarkan Peraturan Perundang- 

undangan yang ada menjadi sebuah sarana untuk memperoleh cita-cita yang diinginkan dalam 

masyarakat.41 Dalam memberikan arti keadilan sebenarnya terdapat begitu banyak hambatan 

seperti tidak adanya bukti atau nilai bukti yang rendah. Namun, sebagai asumsi hukum, terdakwa 

mendapatkan keuntungan dari keraguan ini dan karena itu sering kali korban gagal mendapatkan 

keadilan hanya karena teknis hukum.42 Oleh karena itu, diperlukan sesuatu yang dapat 

memberikan bukti yang lebih kuat, dalam hal ini adalah Neurolaw. 

Gagasan urgensi hadirnya Neurolaw di Indonesia diperkuat oleh masih dapat 

ditemukannya tuntutan-tuntutan dan putusan-putusan yang kontroversial, diragukan, dan 

dipertanyakan. Sebagai contoh, kasus Budi Irawan yang diputus bersalah dengan dijatuhkan 

pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan tanpa rehabilitasi atas tindak pidana tanpa hak atau melawan 

hukum menyalahgunakan narkotika golongan 1 bagi diri sendiri dirasa diskriminatif jika 

dibandingkan dengan Nia Ramadhani yang langsung mendapatkan rehabilitasi. Yang menjadi 

perhatian di sini adalah pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) berbeda untuk 

Budi dan Nia meski gramatur kasusnya sama. JPU mendakwa Budi dengan Pasal 112 jo 132 

subsidair Pasal 127 ayat (1).43 Namun, dalam kasus Nia JPU mendakwa Nia hanya dengan Pasal 

127 saja. Padahal keduanya adalah sama penyalahguna untuk diri sendiri. 
 
 

40 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Sistem Database 
Pemasyarakatan (2021). 
41 V Taniady, BAP Arafat, dan HS Disemadi, ‘Sistem e-voting dalam pemilihan kepala daerah 2020 saat pandemi 
covid-19: Perbandingan Indonesia, Australia dan Brazil’ (2020) Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan 
Pendidikan.[1056]. 
42 Arun Verma et. al., ‘A Review Of Neurolaw And Its Contribution To The Judiciary’ (2020) 96.[466]. 
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Dalam hal ini, sebetulnya harus ada kolaborasi antar para penegak hukum, baik dari pihak 

Kepolisian, Kejaksaan, hingga Hakim, untuk lebih menerapkan Pasal-pasal yang restoratif seperti 

Pasal 127 daripada Pasal lainnya untuk penyalahguna narkotika bagi diri sendiri. Dalam kasus 

Budi, seharusnya jaksa penuntut umum lebih mengutamakan Pasal 127 daripada Pasal 112, 

mengingat Peraturan Bersama Ketua MA, Menkumham, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa 

Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, 

Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014 Nomor Per 

005/A/JA/03/2014 Nomor 1 Tahun 2014, Nornor Perber/01/111/ 2014/BNN tentang Penanganan 

Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi sudah 

diundangkan sejak 19 Juni 201444 sehingga Budi mendapatkan kebutuhannya, yakni rehabilitasi 

medis dan sosial. Terlebih, wilayah hukum kasus Budi, yakni di Jakarta Pusat, telah terdapat 

fasilitas rehabilitasi.45 Inkonsistensi penggunaan Pasal dalam dakwaan yang diberikan oleh Jaksa 

pada kasus Budi dan Nia ini menimbulkan persepsi masyarakat bahwa terdapat diskriminasi antara 

kasus rakyat biasa dengan kasus yang melibatkan figur publik karena kasus rakyat biasa memiliki 

peluang rehabilitasi yang sangat kecil jika dibandingkan dengan kasus yang melibatkan figur 

publik.46 Dalam putusan kasus Budi, Majelis Hakim tidak dapat mempertimbangkan Pasal 127 

karena dakwaan primair sudah terpenuhi.47 Hal ini lagi-lagi menguatkan bahwa dibutuhkan 

kolaborasi antar para penegak hukum agar mengedepankan Pasal-pasal restoratif untuk penyalah 

guna narkotika bagi diri sendiri. Selain Peraturan Bersama tersebut di atas, sesuai dengan UU 

nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika juncto SEMA No. 4/2010 tentang Penempatan 

Penyalahguna, Korban Penyalahguna, dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi 

Medis dan Rehabilitasi Sosial juncto SEMA No. 03/2011 tentang Penempatan Korban 

Penyalahgunaan Narkotika di dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial telah 

mengakomodir konsep restorative justice. 
 
 

44 Peraturan Bersama tersebut ditetapkan pada 17 Juni 2014 dan diundangkan pada 19 Juni 2014. Hal ini dapat 
ditemukan dalam Peraturan Bersama tersebut. 
45 Humas BNN ‘Daftar Tempat Rehabilitasi Narkoba di Indonesia’ (Badan Narkotika Nasional, 2019) 
https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/ diakses 13 Agustus 2021. 
46 Aisya Humaida, ‘Kasus Nia Ramadhani: Potret Si Buruk Rupa Kepolisian’ (LBH Masyarakat, 2021) 
https://lbhmasyarakat.org/kasus-nia-ramadhani-potret-si-buruk-rupa-kepolisian/ diakses 14 Agustus 2021. 

https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/
https://bnn.go.id/daftar-tempat-rehabilitasi-narkoba-di-indonesia/
https://lbhmasyarakat.org/kasus-nia-ramadhani-potret-si-buruk-rupa-kepolisian/
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Dari beberapa kasus di atas, dengan hadirnya Neurolaw di Indonesia maka akan dapat 

ditemukan bukti-bukti dan fakta-fakta yang sebelumnya tidak ditemukan dalam peradilan. 

Neurolaw dapat menemukan mens rea dan apa yang sedang benar-benar terjadi dalam otak pelaku 

– apakah dia secara sadar dan tanpa tekanan melakukan tindak pidana atau dia mendapat tekanan 

sosial yang berat kemudian mencari pelarian – sehingga, dengan ditemukannya fakta-fakta yang 

lebih, restorative justice di Indonesia dapat lebih ditegakkan. Selain bersifat suportif terhadap 

restorative justice, kehadiran Neurolaw dapat membuat proses acara pidana – mulai dari proses 

penyelidikan dan penyidikan oleh POLRI sebagai alat negara48 hingga proses acara peradilan – 

dapat lebih akurat dan minim kesalahan. Laporan oleh Komisi untuk Orang Hilang dan Korban 

Tindak Kekerasan (Kontras) menyebutkan bahwa setidaknya penegak hukum telah melakukan 51 

peristiwa salah tangkap pada Juli 2018-Juni 2019.49 Kontras menyebutkan bahwa hal ini terjadi 

karena penegak hukum hanya berfokus pada pengakuan orang yang dituduh, berbanding terbalik 

dengan Pasal 184 ayat (1) KUHAP50 di mana pengakuan/keterangan orang yang dituduh adalah 

pertimbangan terakhir. Hadirnya Neurolaw dalam sistem hukum di Indonesia dapat mencegah 

terjadinya error in persona karena melalui pengecekan neuron dalam otak, dapat ditemukan bukti 

bahwa terdakwa tidak mengalami hal yang dituduhkan. 

Kelebihan-kelebihan Neurolaw dapat dibuktikan dengan komponen disiplin/ilmu yang 

mendasari Neurolaw. Neurolaw sebagai program penelitian interdisipliner – terdiri dari sains 

medis, Neuroscience, psikiatri, psikologi, dst. – sehingga memiliki potensi tinggi untuk 

berkontribusi pada keputusan yang tepat dalam peradilan51 karena mengkaji kembali aksioma- 

aksioma hukum dan juga memperkayanya dalam hal metodologi dan bukti.52 Akibatnya, hasil 

yang diperoleh dari pertimbangan berdasarkan Neurolaw sangat bahkan lebih akurat daripada 

putusan yang didasarkan tanpa Neurolaw. Hadirnya Neurolaw dalam suatu sistem hukum juga 
 
 

48 Lihat Pasal 30 ayat (4) UUD NRI 1945. 
49 Rindi Nuris Velarosdela, ‘Catatan Kontras, Ada 51 Kasus Salah Tangkap Sejak Juli 2018” (Kompas.com, 2019) 
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli- 
2018?page=all diakses pada 13 Agustus 2021. 
50 Pasal 184 ayat (1) berbunyi “Alat bukti yang sah adalah: Keterangan Saksi; Keterangan Ahli;Surat; Petunjuk; 
Keterangan Terdakwa ”. 
51 Nita A Farahany, ‘Neuroscience and Behavioral Genetics in US Criminal Law: An Empirical Analysis’ [2016] 
Journal of Law and the Biosciences lsv059. [508]. 

https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018?page=all
https://megapolitan.kompas.com/read/2019/07/18/16122131/catatan-kontras-ada-51-kasus-salah-tangkap-sejak-juli-2018?page=all
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dapat membantu terdakwa untuk menunjukkan fungsi otak abnormal mereka atau mendukung 

klaim jaksa bahwa terdakwa menyadari tindakan mereka sendiri53 melalui pengumpulan bukti, 

juga dapat memberikan pandangan yang lebih tepat kepada praktisi hukum sehingga memiliki 

pandangan yang lebih komprehensif dan akibatnya memutuskan keputusan hukum yang lebih 

adil.54 Selain itu, Neurolaw yang berdasar pada Neuroscience dapat:55 mendeteksi dini disfungsi 

otak; studi perilaku dapat mencegah kejahatan serius; membantu sektor korporasi untuk 

merancang produk dan layanan sesuai kebutuhan pelanggan; membantu pemerintah untuk 

mengetahui apakah kebijakan mereka benar-benar diapresiasi oleh warga negara dan; membantu 

dalam studi untuk mengetahui dampak pendidikan dan media sosial. 

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, peran Neurolaw di sini salah satunya adalah 

dalam pencarian bukti. Selama ini, terdapat alat yang digunakan untuk pembuktian, yakni fMRI 

(Functional Magnetic Resonance Imaging). fMRI mengukur aktivitas otak manusia dan dengan 

bantuan perangkat lunak komputer menghasilkan gambar otak dari daerah aktif yang diaktifkan 

dengan bantuan mesin apa yang dipikirkan, bereaksi, atau melakukan apa saja.56 Namun, banyak 

pelaku dalam pembuktian yang menggunakan fMRI semakin mudah dalam memanipulasi mesin 

tersebut karena manusia dapat dengan mudah mengendalikan emosinya57 Hal ini dapat diatasi jika 

yang digunakan adalah metode berbasis Neuroscience seperti penggunaan BEOS (Brain Electrical 

Oscillation Signature) karena alat ini melakukan pemetaan otak dengan menggunakan eliciting 

electrophysiological impulses.58 BEOS lebih akurat karena untuk setiap emosi yang dimiliki suatu 

individu, terdapat slot tetap di otak dan ketika individu ini menanggapi pertanyaan tertentu yang 

berkaitan dengan emosi tertentu, hanya bagian itu yang akan aktif sehingga dapat dengan mudah 

memetakan hal tersebut.59 Hasil dari BEOS dapat berupa soft file maupun cetak. 
 
 

53 Arian Petoft dan Mahmoud Abbasi, ‘A Historical Overview of Law and Neuroscience: From the Emergence of 
Medico-Legal Discourses to Developed Neurolaw’ (2019) Archivio Penale 1.[38]. 
54 Arian Petoft, ‘Neurolaw: A Brief Introduction’ (2015) 14 Iranian Journal of Neurology 53.[54]. 
55 Arun Verma, et.al. ‘A Review Of Neurolaw And Its Contribution To The Judiciary’ (2020) 96. [467]. 
56 Scott A Huettel, Allen W Song and Gregory McCarthy, Functional Magnetic Resonance Imaging (2nd ed, Sinauer 
Associates 2008).[9]. 
57 Arun Verma, et.al. ‘A Review Of Neurolaw And Its Contribution To The Judiciary’ (2020) 96. [467]. 
58 J Rissman, HT Greely and AD Wagner, ‘Detecting Individual Memories through the Neural Decoding of Memory 
States and Past Experience’ (2010) 107 Proceedings of the National Academy of Sciences [9849]. 



 

 

 
 

Dengan metode ini, proses investigasi, pengumpulan informasi dan pengumpulan bukti 

pendukung lainnya dapat lebih mudah dan akurat sehingga BEOS membantu pengadilan 

memutuskan suatu kasus lebih mudah. Meski begitu, sebetulnya BEOS hanya dapat digunakan 

secara efektif untuk beberapa kasus tertentu. Pengadilan dapat menggunakannya untuk membantu 

dalam kasus tertentu di mana bukti material tidak tersedia dan tidak ada harapan lebih lanjut untuk 

mendapatkan bukti material seperti yang terjadi pada kasus terorisme, mafia, high profile scams 

dsb. di mana pelaku tidak akan mengatakan kebenaran baik karena ketakutan dan/atau tidak 

bersedia mengungkapkan fakta.60 BEOS dapat dengan mudah mendeteksi perbedaan antara 

tanggapan konseptual dan eksperimental di mana tanggapan eksperimental adalah pengetahuan 

pribadi seseorang yang diperoleh melalui pengalaman. Dengan kata lain, melalui sistem ini maka 

akan diketahui jika pelaku menjawab pertanyaan hanya berdasarkan pemikirannya semata 

daripada pengalamannya (yang benar-benar terjadi).61 

Penggunaan BEOS ini tentu membutuhkan ahli Neuroscience, ahli psikologi, ahli 

neuropatologi, dan ahli-ahli lain yang relevan. Ahli-ahli tersebut harus berada di garis depan dalam 

permasalahan ini—sebagai ahli di ruang sidang pidana, dalam presentasi publik, melalui tulisan 

yang dapat diakses untuk audiens publik, atau dengan mengajukan amicus briefs dalam kasus 

hukum di mana bukti neurobiologi dipermasalahkan.62 Namun, salah satu praktisi Neuroscience, 

Siti Aminah63, menyebutkan bahwa pihaknya (baik Siti Aminah, rekan sejawatnya, dan pihak- 

pihak yang relevan dalam hal ini) tidak pernah diikutsertakan dalam pembuktian semacam ini64 

Tentu dengan hadirnya Neurolaw di Indonesia, ahli Neuroscience, ahli psikologi, ahli 

neuropatologi, dan ahli-ahli lain yang relevan dalam hal ini akan lebih kontributif untuk 

menemukan bukti yang terdapat dalam otak sehingga putusan pengadilan dapat lebih restoratif. 
 
 
 
 

60 Ibid. 
61 Ibid. [469]. 
62 Nita A Farahany, ‘Neuroscience and Behavioral Genetics in US Criminal Law: An Empirical Analysis’ [2016] 
Journal of Law and the Biosciences lsv059. [508]. 
63 dr. Siti Aminah, Sp. S(K), Msi. Med. merupakan seorang dokter spesialis syaraf konsulen dalam bidang neurosains 
ini. 
64 Wawancara dengan dr. Siti Aminah, Sp. S(K), Msi. Med. Dokter Spesialis Syaraf, Rumah Sakit Hasan Sadikin 
Bandung (Zoom Meeting, 26 Juli 2021). 



 

 

 
 

Hal ini tentu dapat mendorong keterlibatan ahli dalam perkara pidana sejalan dengan amanat Pasal 

179 ayat (1) KUHAP.65 

Dengan adanya penerapan Neurolaw dalam hukum positif di Indonesia, pelaku kejahatan 

yang terbukti memiliki disfungsi otak dapat segera diberikan pertolongan dan pelayanan. Dengan 

hadirnya Neurolaw, maka praktisi medis mampu untuk menemukan dan memperbaiki hubungan 

otak serta membantu dalam pemetaan otak individu; hal ini juga menginformasikan tentang 

berfungsinya otak manusia dan kerusakannya sehingga informasi yang tepat waktu dapat 

membantu ribuan orang dalam mendapatkan perawatan yang tepat. Dengan kata lain, hadirnya 

Neurolaw ini adalah membantu mengungkapkan kebenaran yang selama ini tidak terjangkau 

dalam peradilan, terutama mendukung ditegakkannya restorative justice sehingga wajah hukum 

Indonesia menjadi lebih baik di mata publik. 

 
2.2.1 Perspektif Ilmu Biologi dan Psikologi Sosial terhadap Kriminalis 
Pada dasarnya, ilmu kriminologi bekerja sebagai bentuk meleburnya berbagai ilmu 

pengetahuan yang mempunyai satu tujuan pokok, yaitu mengenai topik seputar “kriminalitas”. 

Beberapa pertanyaan muncul terkait konsep dasar ilmu kriminologi, yang sebenarnya bagi seorang 

kriminolog mereka tidak mempunyai fokus agenda yang unik serta intelektual dalam ilmunya 

seperti halnya ekonom, sejarawan, atau psikolog, melainkan sebuah kerangka kerja multidisiplin 

yang fokus utamanya melingkupi pertanyaan seputar kriminalitas dan keadilan66. 

Dari situlah, kata kunci “kriminalitas” keluar sebagai landasan utama di bidang 

kriminologi. Namun, hal yang perlu digaris bawahi adalah “kriminalitas” tersebut akan terbagi 

konsepnya menjadi dua poin penting, yaitu “kriminal” beserta “kriminalitas” yang keduanya 

mempunyai arti berbeda. Yang membedakan antara “kriminalitas” dengan “kriminal” meliputi 

bahwa “kriminalitas” tersendiri didefinisikan melalui cara hukum67. Lebih tepatnya, suatu perilaku 

bisa menjadi bentuk kejahatan apabila sebuah hukum atau undang-undang diberlakukan di sebuah 

tempat atau di sebuah negara. Hal ini dapat didukung oleh teori dari sosiologi kriminologi yaitu 

 
65 Pasal 179 ayat (1) KUHAP berbunyi, “Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakiman 
atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan”. 
66 O'Brien M and Yar M, Criminology: The Key Concepts (Routledge 2008). 
67 Wortley R, Psychological Criminology: An Integrative Approach (2011). 



 

 

 
 

conflict theory68, berkata bahwa masyarakat dapat membuat keputusan tentang perilaku yang 

dikategorikan sebagai kriminalitas, jika kriminalitas itu sendiri didefinisikan dengan cara melayani 

kepentingan pihak yang berkuasa. 

Dari sudut pandang biologi, kausalitas dari sebuah tindakan kriminal ada di dinamika 

antara beberapa bagian otak yang dipengaruhi oleh kondisi eksternal seorang individu. Kerusakan 

di fungsi otonomik sudah lama diasosiasikan dengan tindakan anti-sosial termasuk kekerasan.69 

Fungsi otonomik mengontrol fungsi seperti detak jantung dan perspirasi kulit menjadi umpan balik 

terhadap fungsi eksekutif yang mengendalikan perilaku. Perbedaan di fungsi ini mengakibatkan 

individu dapat menilai situasi yang sama dengan berbeda. Penilaian stres, resiko, dan kendali 

emosional bisa sangat berbeda karena adanya kelainan di fungsi yang tidak langsung 

mempengaruhi perilaku eksekutif.70 Maka dari itu ada umpan balik negatif dari fungsi otonomik 

dan eksekutif. 

Berbagai pandangan seperti dari ilmu psikologi, mengatakan bahwa tidak semua orang 

yang mempunyai profil psikologis kriminal dapat dikaitkan sewenang-wenang dengan konstruksi 

hukum yang ada.71 Ini membuktikan bahwa adanya batasan serta variabel yang berbeda-beda antar 

konsep kriminal di setiap tempat atau negara yang berbeda dari waktu ke waktu. Terlepas dari 

variabel yang berbeda, ada beberapa pelanggaran yang dapat dipastikan dikutuk secara universal, 

tindakan kriminal tersebut termasuk viktimisasi yang disengaja oleh anggota komunitas yang 

berbeda, serta pembunuhan, pencurian, pemerkosaan, vandalisme, dan sebagainya.72 

Terjadinya sebuah tindakan kriminal di latar belakangi oleh sebuah motif, yang merupakan 

alasan dan niat pelaku dari tindak kriminal tersebut. Motif perilaku kriminal ini dapat terwujud 

salah satu faktornya ditularkan dari keluarga melalui antar generasi7374, serta perilaku kriminal 
 
 

68 Siegel LJ, Criminology (Cengage Learning 2015). 
69 Shichun Ling, Rebecca Umbach and Adrian Raine, 'Biological Explanations Of Criminal Behavior' 25 Psychology 
(2019) Crime & Law. 
70 Ibid. 
71 Wortley R, Psychological Criminology: An Integrative Approach (2011). 
72 Ellis L and Walsh A, “Gene-Based Evolutionary Theories in Criminology” (2017) Biosocial Theories of Crime. 
[273]. 
73 Van de Rakt M, Nieuwbeerta P and Apel R, “Association of Criminal Convictions between Family Members: 
Effects of Siblings, Fathers and Mothers” (2009) 19 Criminal Behaviour and Mental Health. [94]. 
74 Rowe D and Farrington D, “The Familial Transmission of Criminal Convictions” (1997) 35 Criminology. [177]. 



 

 

 
 

kakak beradik cenderung memiliki korelasi yang lebih tinggi.7576 Faktor ini didukung melalui 

enam justifikasi mengenai pemahaman mengenai korelasi kegiatan orang tua kriminal antar 

generasi dengan prediksi perilaku yang mengakibatkan pelanggaran hukum77. Perilaku kriminal 

pertama adalah hidup di lingkungan masyarakat yang miskin, lalu kehamilan remaja, serta 

kemiskinan turun-temurun dapat berkembangnya perilaku tersebut. Kedua, dengan laki-laki 

kriminal memiliki peluang lebih tinggi untuk menikah dengan wanita kriminal, pasangan ini lebih 

cenderung akan melibatkan anak mereka dalam aktivitas kriminal mereka. Ketiga, proses imitasi 

anak kepada orang tua kriminal akan berdampak terhadap proses perkembangan perilaku kriminal, 

hal ini disebabkan anak menginternalisasikan kegiatan melalui pemodelan dan pengamatan 

perilaku kriminal orang tua. Keempat, orang tua kriminal mempunyai tendensi genetik terhadap 

perilaku kriminal dan akan diturunkan dari generasi ke generasi. Kelima, orang tua kriminal yang 

membesarkan anaknya dalam latar belakang sosial yang tidak menguntungkan, akan 

meningkatkan kemungkinan anak tersebut terlibat dalam kegiatan kriminal. Dan yang terakhir 

adalah pengamatan kepada beberapa keluarga secara intensif oleh lembaga penegak hukum karena 

prasangka resmi sebagai keluarga kriminal78. Ditemukan juga bahwa tekanan serta inspirasi dari 

kelompok sebaya juga menjadi faktor tambahan atas berkembangnya perilaku kriminal di kalangan 

remaja79. 

Penerapan dasar-dasar tersebut melalui pengertian cara kerja otak, merupakan subdisiplin 

dari Neurolaw bernama Neuro Criminology. Disiplin ini menunjukan bahwa ada faktor 

Neurodevelopmental dalam kausalitas kriminal80. Motif-motif yang disebutkan di atas melalui 

kacamata kriminologi kontemporer bisa dijelaskan dengan cara melihat aktivitas otak yang 

mengakibatkan terjadi tindak kriminal tersebut. Efek Enam faktor yang disebut ke perilaku 

 
75 Haynie DL and McHugh S, “Sibling Deviance: In the Shadows of Mutual and Unique Friendship Effects?” (2003) 
41 Criminology. [355]. 
76 Rowe DC and Gulley BL, “Sibling Effects on Substance Use and Delinquency” (1992) 30 Criminology. [217]. 
77 Farrington DP and others, “The Concentration of Offenders in Families, and Family Criminality in the Prediction 
of Boys' Delinquency” (2001) 24 Journal of Adolescence. [579]. 
78 Farrington DP and others, “The Concentration of Offenders in Families, and Family Criminality in the Prediction 
of Boys' Delinquency” (2001) 24 Journal of Adolescence. [579]. 
79 Barnes GM and others, “Effects of Parental Monitoring and Peer Deviance on Substance Use and Delinquency” 
(2006) 68 Journal of Marriage and Family. [1084]. 
80 Merkel R, “Neurolaw: Introduction” [2014] Handbook of Neuroethics 1269. 



 

 

 
 

kriminal bisa dijelaskan melalui analisis aktivitas otak. Penemuan yang dihasilkan tentang 

bagaimana faktor tersebut mempengaruhi perilaku, bisa dijadikan inspirasi di bidang hukum 

melalui tiga aspek yang disebutkan di bagian pendahuluan (Yurisprudensi, Hukuman dan 

Rehabilitasi, dan dalam proses hukum yang adil) . 

 
2.2.2 Eminensi Neurolaw 

 

Aspek 

Hukum 
Sumber Teknik 

Neuroscience 

yang digunakan 

Pengeluaran Primer 

Yurisprudensi Goodenough 

, 2001 

Teori Otak 

Modular 

- Penggunaan area otak yang berbeda 

dalam berpikir penerapan hukum 

dan keadilan berbasis aturan; 

- Bias dalam keputusan ahli hukum 

bahwa keputusan tersebut mungkin 

tidak didasarkan pada aturan hukum 

yang ketat, tetapi sebatas gagasan 

keadilan internal pribadi. 

Yurisprudensi Greene et.al, 

2001 

Functional 

Magnetic 

Resonance 

Imaging 

(fMRI) 

- Menyelidiki peran penalaran dan 

emosi dalam penilaian moral 

melalui pencitraan fMRI dari pola 

aktivasi otak; 

- Dibedakan antara penggunaan 

penalaran dan emosi, berdasarkan 

konotasi "pribadi" atau 

"impersonal" subjek, tetapi 

pembenaran debat tidak dapat 

didasarkan pada bukti ilmiah saraf 



 

 

 
 
   melainkan debat etis; 

- Etika deontologis terutama 

didasarkan pada penalaran 

emosional. 

Yurisprudensi Dean, 2010 Studi fMRI John 

Greene 

- Mengklaim bahwa Greene 

mengekstrapolasi temuannya 

tentang penggunaan utama 

penalaran emosional ketika 

menyangkut etika deontologis dan 

retributivisme, untuk membatalkan 

penggunaan etika ini pada sistem 

hukum; 

- Tidak menyangkal efektivitas 

keadilan retributif dalam mencegah 

kegiatan kriminal. 

Hukuman dan 

Rehabilitasi 

Meijer, 2018 Pendekatan 

Neuropsikologis 

- Pengaruh hukuman kepada fungsi 

eksekutif di Narapidana. 

- Penurunan atensi, memori, 

penyelsaian masalah dan inhibisi 

- Tidak bisa menghambat impuls yang 

merupakan faktor penting untuk 

mengurangi kekerasan dan tindak 

kriminal lainnya 

Hukuman dan 

Rehabilitasi 

Anderson, 

2020 

Mengulas 

literatur 

- Pengertian dari kebebasan bertindak 

berubah seiring masa, dan 

pengertian Neuroscience terbaru 



 

 

 
 
   menyebutkan banyaknya faktor 

eksternal yang melimitasi 

kebebasan bertindak 

- Limitasi dari kebebasan bertindak 

menyebabkan hilangnya 

pembenaran terhadap menghukum 

kriminal secara retributif 

Tambahan 

proses hukum 

yang adil 

Meynen, 

2013 

fMRI dan 

Penilaian 

Elektrodermal 

(Tinkat aktivitas 

kelistrikan di 

kulit) 

- Teknik Neuroscience dapat 

digunakan untuk memperdebatkan 

mens rea dari terpidana; 

- Gangguan eksplosif intermiten 

ditandai dengan agresi impulsif. Ini 

karena aktivitas abnormal korteks 

prefrontal dorsolateral mereka. 

Mereka terus-menerus terbukti 

membuat keputusan yang tidak 

menguntungkan; 

- Disabilitas lain yang tercantum 

dalam DSM-V (buku panduan 

diagnostic untuk ganguan kejiwaan) 

memerlukan manual standar tentang 

pengaruhnya terhadap pengambilan 

keputusan; 

- Salah satu penghalang jalan adalah 

bahwa penelitian eksperimental 

yang melibatkan melakukan 

kegiatan kriminal tidak 

diperbolehkan; 



 

 

 
 
   - Perilaku yang dipengaruhi oleh 

gangguan jiwa sangat jarang terjadi; 

- Psikiater forensik yang bertugas 

menilai 'kebugaran untuk diadili' 

seseorang masih berdasarkan 

penilaian normatif. 

Tambahan 

proses hukum 

yang adil 

Kraft and 

Giordano, 

2017 

Event-related 

potentials (ERP) 

with 

Electroencephalo 

gram (EEG) 

- Mendeteksi 'informasi yang diakui' 

untuk menentukan apakah seseorang 

memiliki pengetahuan mendalam 

tentang suatu kasus, meskipun 

penggunaan terbatas telah diamati di 

bidang hukum karena kemungkinan 

ambiguitasnya. 

Tambahan 

proses hukum 

yang adil 

Schleim, 

2020 

fMRI - Hukum pidana remaja Belanda 

membedakan perbedaan otak remaja 

dan dewasa; 

- Penuntut diperbolehkan untuk 

mengajukan permintaan kepada 

hakim berdasarkan hukum remaja; 

- Peluang untuk menerapkan teknik 

ini pada basis per kasus. 

 
2.2.3 Prinsip dalam Neuroscience Sebagai Yurisprudensi 
Yurisprudensi adalah ilmu yang mempelajari teori atau filsafat hukum. Dalam banyak 

kasus, perdebatan atau topik pembahasan seputar yurisprudensi adalah pandangan terhadap etika, 

moral, dan rasa keadilan. Yurisprudensi Teoritis adalah cabang disiplin ilmu yang menganalisis 

hukum sesuai dengan cita-cita atau tujuan yang ditetapkan untuknya. Dalam wujudnya yang 

terbaik, hukum adalah alat untuk memelihara ketertiban dan keamanan dalam suatu masyarakat. 



 

 

 
 

Sebagian besar negara maju percaya pada positivisme hukum (termasuk Indonesia), di 

mana aturan hukum tertulis adalah satu-satunya bentuk otoritas dalam masyarakatnya. Artinya 

secara prosedural, penegakan hukum seharusnya hanya mengacu pada tulisan dan bukan moral 

atau etika yang sewenang-wenang. Studi tahun 2001 oleh Goodenough menyebutkan, bahwa 

berdasarkan Teori Otak Modular area otak yang digunakan dalam aplikasi kalkulatif dari aturan 

hukum yang ketat dan rasa keadilan internal berbeda. Artinya, kita benar-benar dapat melihat 

apakah seseorang mencerminkan kasus hukum tertulis atau menarik ide mereka tentang apa yang 

adil bagi orang itu.81. Ini dapat berguna pada kasus-kasus di mana pandangan yang dikotomis 

tentang apa yang sah atau tidak adalah tidak mungkin. Misalnya, buku Minds, Brain, and Law 

yang ditulis oleh Michael Pardo menggunakan contoh sifat tak tentu dari kasus Banding.82 Dalam 

buku tersebut, ia berpendapat bahwa karena dalam kasus Banding hukum menjadi Indeterminate, 

adalah berguna untuk merenungkan temuan Neuroscience untuk melihat apakah hakim atau ahli 

hukum menggunakan rasa keadilan internal mereka atau benar-benar mencerminkan hukum 

tertulis sebaik mungkin. Temuan ini akan memberikan tindakan pencegahan kepada pembuat 

undang-undang tentang bias bawaan dari ahli hukum manusia dalam memutuskan putusan mereka, 

dan juga bagaimana menyesuaikan undang-undang baru untuk mengimbangi bias ini. 

Perdebatan lain tentang kontribusi Neuroscience dalam yurisprudensi hukum adalah 

penggunaan Functional Magnetic Resonance Imaging (FMRI) dalam berdebat untuk restoratif dan 

melawan keadilan retributif. Joshua Greene, Profesor di Harvard pertama kali menyelidiki area 

otak yang diaktifkan dalam skenario dilematis yang berbeda yang memerlukan penilaian etis dan 

moral.83 Dia menemukan bahwa penggambaran konotasi "Pribadi" atau "Impersonal" subjek 

dalam skenario dilematis memengaruhi, apakah kita menggunakan penilaian emosional atau 

rasional berdasarkan area otak yang diaktifkan. Dengan menggunakan teknik yang sama ia 

mengeksplorasi sumber etika deontologis terhadap etika konsekuensialis. 
 
 
 
 

81 Oliver R. Goodenough, Mapping Cortical Areas Associated with Legal Reasoning and Moral Intuition, 41 
Jurimetrics J. 429 (2001). 
82 Pardo MS and Patterson DM, Minds, Brains, and Law: The Conceptual Foundations of Law and Neuroscience 
(Oxford University Press 2015). 
83 Greene JD, “An FMRI Investigation of Emotional Engagement in Moral Judgment” (2001) 293 Science. [2105]. 



 

 

 
 

Ahli etika deontologis percaya bahwa tugas tindakan manusia menentukan kebenaran 

tindakan tersebut. Di sisi lain, konsekuensialis percaya bahwa kebenaran suatu tindakan tergantung 

pada hasilnya. Dua pandangan yang berlawanan tentang pertimbangan etis ini menjadi dasar dari 

pendekatan retributif versus restoratif. Pandangan deontologis membenarkan keadilan retributif,  

karena merupakan hal yang benar untuk dilakukan kepada seorang penjahat atas perbuatan yang 

telah dilakukannya. Pandangan 'benar salah' inilah yang menurut deontologis sebagai perlakuan 

yang adil. Sisi lain dari koin, Konsekuensialis melihat hasil dari hukuman itu sendiri pada apakah 

itu memenuhi tujuan atau tidak dan karena itu, konsekualis mendukung pandangan restoratif dari 

hukuman pidana. Menggunakan fMRI, Greene menunjukkan asal mula mekanisme otak dari 

prinsip-prinsip etika ini. Dia menemukan bahwa etika deontologis (oleh karena itu retributif) 

didasarkan pada penilaian emosional seseorang, dan di sisi lain, konsekuensialis (oleh karena itu 

restoratif) didasarkan pada pemikiran rasional. Dia menyimpulkan bahwa karena sifat emosional 

retributivis, itu bukan dasar yang kuat untuk moralitas di dunia kontemporer.84. 

Pandangan yang berlawanan muncul sebagai tanggapan atas penelitian Greene. Richard 

Dean menulis makalah tanggapan atas Greene’s FMRI Studies.85 Dia mengklaim bahwa Greene 

telah mengekstrapolasi temuannya tentang korelasi antara penalaran emosional dan retributivisme 

untuk membatalkannya sebagai dasar hukum secara tidak pantas. Dean berpendapat bahwa tidak 

membantah penggunaan keadilan retributif dalam rangka mencapai maksud dan tujuan hukum. Ia 

menjelaskan atas dasar deterrent, keadilan retributif tetap dibenarkan meski dalam sudut pandang 

konsekuensialis. Menghukum penjahat untuk tujuannya sendiri masih mencegah orang lain untuk 

bertindak dengan cara yang sama. 

Kesimpulannya, peran Neuroscience dalam yurisprudensi hukum dapat menjadi faktor 

pelengkap yang sangat berguna dalam membahas maksud dan tujuan hukum kita. Namun, 

perdebatan substansial harus tetap berada di ranah moral dan etika terutama, karena membaca 

pemindaian otak tidak bisa hanya menyelesaikan pertanyaan benar dan salah. Juga, lebih banyak 

penelitian harus dilakukan di Indonesia atas dasar neural dari moralitas dan etika kita. Dalam 

masyarakat Religius seperti kita, mungkin ada fasad lain menggunakan Neuroscience untuk 
 
 

84 Greene JD, “The Secret Joke of KANT’S SOUL” [2007] Moral Psychology. 
85 Dean R, “Does Neuroscience Undermine Deontological Theory?” (2009) 3 Neuroethics. [43]. 



 

 

 
 

menganalisis yurisprudensi hukum kita. Spiritualisme mungkin memainkan peran yang sama 

pentingnya dengan penalaran emosional, seperti yang ditulis dalam studi fMRI Greene. 

 
2.2.4 Efektivitas Hukuman dan/atau Rehabilitasi Berdasarkan Neuroscience 

Penerapan hukum di Indonesia saat ini masih cenderung berakar pada konsep retributive 

justice, dengan fokus pada pemberian hukuman untuk tujuan memulihkan ketertiban. Namun, 

Neuroscience dan psikologi modern telah membuktikan berkali-kali bahwa metode tersebut tidak 

hanya bermasalah tetapi juga sangat tidak efektif dalam mencapai tujuan hukuman untuk 

menegakkan perilaku yang diinginkan pada orang yang bersalah86. Penahanan adalah bentuk 

utama dari hukuman dalam sistem hukum saat ini dan implementasinya bertentangan dengan 

pemahaman kita saat ini tentang plastisitas otak dan bagaimana manusia berubah. Sebagian besar 

masalah ini berasal dari pengucilan dan isolasi yang terkait dengan pemenjaraan yang merusak 

otak manusia, yang diprogram untuk interaksi sosial.87 

Pengaturan diri dan fungsi eksekutif menderita karena tidak adanya interaksi yang berarti 

dengan diri fisik dan lingkungan sosial seseorang. Narapidana di dalam pemenjaraan memiliki 

risiko yang signifikan untuk menghadapi masalah ini, terutama di penjara yang dibangun secara 

eksklusif dengan mempertimbangkan keadilan retributif yang menekankan penderitaan pelaku 

atas tindakan mereka.88 Terkait dengan korteks prefrontal, penelitian telah mengungkapkan bahwa 

pekerjaan yang berkepanjangan di penjara dikaitkan dengan penurunan kinerja dalam tugas-tugas 

neuropsikologis yang mengukur fungsi eksekutif. Ini relevan karena keterampilan ini sangat 

diperlukan dalam perjalanan seseorang untuk kembali ke masyarakat setelah penahanan. Efek 

merugikan dari cara kita menghukum membuat pelanggar lebih buruk daripada saat mereka 

masuk, mengurangi peluang mereka untuk berhasil dalam rehabilitasi dan meningkatkan 

kemungkinan pemulihan di masa depan. Mengikuti pola yang terlihat dalam Neuroscience dan 

pembelajaran di otak, pendekatan berdasarkan keadilan restoratif akan memberikan alternatif yang 

 
86 Anderson NE and Kiehl KA, “Re-Wiring Guilt: How Advancing Neuroscience Encourages Strategic Interventions 
over Retributive Justice” (2020) 11 Frontiers in Psychology. 
87 Coppola F, “Humanizing Prison through Social Neuroscience” [2020] The Routledge Handbook of the 
Philosophy and Science of Punishment [187]. 
88 J Meijers, ‘Do Not Restrain the Prisoner’s Brain: Executive Functions, Self-regulation and the Impoverished Prison 
Environment’ (2018) <http://hdl.handle.net/1871/55520> accessed 3 August 2021. 
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jauh lebih efektif dan manusiawi dari cara kita memperlakukan tahanan saat ini. Dengan 

mengabaikan fokus pada penderitaan narapidana dan mengarahkan perhatian pada kemungkinan 

penyembuhan dan pemulihan, kemungkinan tingkat kekambuhan akan menurun. 

 
2.2.5 Neuroscience Sebagai Tambahan dalam Proses Hukum 
Sisi Neurolaw yang paling menyenangkan adalah munculnya Neurolawyers dalam ruang 

pengadilan lokal.89 Pekerjaan ilmiah seperti ini akan mencoba menggabungkan kemampuan teknis 

mereka dalam Brain Imaging untuk menguatkan argumen dan membangun kasus yang 

meyakinkan bagi klien mereka. Seperti yang tertulis pada latar belakang artikel ini, Neuroscience 

membuka pintu selebar-lebarnya untuk peluang argumen dalam mens rea90 kasus tindak pidana. 

Meskipun begitu, dalam sistem hukum saat ini, klaim hapusnya tindak pidana karena gangguan 

kejiwaan telah ada sejak lama, Gerben Meynen dalam risetnya yang berjudul ‘Neurolaw 

perspective on psychiatric assessments of criminal responsibility’ (2013) membahas 

pertanggungjawaban tindak pidana karena gangguan jiwa dalam aspek-aspek yang lebih beragam. 

Penilaian psikiatri pada kasus tindak pidana saat ini berdasarkan pada penilaian normatif oleh 

psikiater yang ditugaskan pada kasus terkait. Dalam penilaiannya, psikiater akan memberikan 

jawaban untuk menentukan apakah tersangka suatu tindak pidana itu bisa dikategorikan sebagai 

orang yang mengidap gangguan jiwa atau tidak. 

Namun, Meynen menjelaskan bagaimana gangguan lainnya yang terdaftar dalam buku 

panduan DSM-V(Buku panduan diagnostik untuk gangguan jiwa) masing masing mempunyai efek 

tersendiri dalam pembuatan keputusan.91 Meynen menggarisbawahi beberapa gangguan jiwa, 

yaitu: ADHD, IED, dan Skizofrenia.92 Masing-masing gangguan terdapat bukti neurofisiologis 

dari aktivitas otak yang abnormal dalam area spesifik yang menghambat pembuatan keputusan 
 
 
 

89 Shen F, “The Neurolaw Revolution” (Project on Law and Applied Neuroscience Harvard) 
<https://www.youtube.com/watch?v=4XbgprHc18M> accessed 2021. 
90 Elemen mental dari niat seseorang untuk melakukan kejahatan; atau pengetahuan bahwa tindakan seseorang atau 
kurangnya tindakan akan menyebabkan terjadinya kejahatan. 
91 Best M, Williams JM and Coccaro EF, “Evidence for a Dysfunctional Prefrontal Circuit in Patients with an 
Impulsive Aggressive Disorder” (2002) 99 Proceedings of the National Academy of Sciences. [8448]. 
92 Wilbertz G and others, “Orbitofrontal Reward Sensitivity and Impulsivity in Adult Attention Deficit Hyperactivity 
Disorder” (2012) 60 NeuroImage. [353]. 
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dan bahkan bisa menuju ketidakmampuan dalam menahan perilaku tindak pidana.93 Salah satu 

tantangan untuk mengukur secara empiris hubungan antara aktivitas otak abnormal dan tindak 

pidana adalah larangan memasukkan tindak pidana dalam rancangan percobaan. Namun, sudah 

jelas bahwa jenis gangguan apapun akan mempengaruhi kontrol impuls, penyelesaian konflik, dan 

pemikiran rasional seseorang yang menjadi faktor utama ketika melakukan tindak pidana94. 

Edukasi yang meluas tentang kesehatan mental dan gangguan jiwa harus dilakukan agar sistem 

pemidanaan bisa sesuai dan adil. 

Kasus lain di mana studi otak bisa berargumen pada Mens Rea, adalah dalam otak yang 

masih berkembang. Di Indonesia, pidana anak sudah dibedakan dari pidana orang dewasa. 

Meskipun begitu, pembedaan tersebut belum sepenuhnya mengikuti pemahaman tentang 

perkembangan otak. Studi Stephan Schleim (2020) tentang kasus Neurolaw dalam pemidanaan 

anak di Belanda mendeskripsikan bagaimana hukum positif Belanda mengakui studi Neuroscience 

terkait dengan perkembangan otak dan efeknya pada pembuatan keputusan95. 

Pasal terbaru memungkinkan penerapan aturan pemidanaan anak ketika “kepribadian 

pelaku atau lingkungannya” dari tindak pidana tersebut mempunyai bukti yang cukup. Ini berarti 

bahwa pemidanaan anak bisa diterapkan dengan lebih longgar ketika pelaku menunjukkan bahwa 

ia masih dalam masa perkembangan menuju pendewasaan.96 Stephan Schleim lalu memperluas 

kemungkinan bahwa menggunakan Neuroscientific Technique (Teknik Neurosains) dalam setiap 

kasus sebagai bukti masih berkembangnya otak dari pelaku. Menggunakan metode ini, diharapkan 

bisa memberi hukuman yang seadil-adilnya kepada setiap orang yang masih dalam tahap 

perkembangan. 
 
 
 
 
 

93 Singh JP and others, “A Novel Approach to Determining Violence Risk In Schizophrenia: Developing a Stepped 
Strategy In 13,806 Discharged Patients” (2012) 7 Plos one. 
94 Meynen G, “A Neurolaw Perspective on Psychiatric Assessments of Criminal Responsibility: Decision-Making, 
Mental Disorder, and the Brain” (2013) 36 International Journal of Law and Psychiatry. [93]. 
95 Schleim S, “Real Neurolaw in the Netherlands: The Role of the Developing Brain in the New Adolescent Criminal 
Law” (2020) 11 Frontiers in Psychology. 
96 Schmidt, E. P., Rap, S. E., and Liefaard, T. (2020). Young adults in the justice system: the interplay between 
scientific insights, legal reform and implementation in practice in The Netherlands. Youth Justicean Int. J. 1–20, 20. 
doi: 10.1177/1473225419897316. 



 

 

 
 

Selain itu, penerapan lebih lanjut dari Neuroscience dalam proses hukum adalah 

kemungkinan terdeteksinya sebuah kebohongan. Menggunakan Electroencephalogram97 atau 

EEG, pendeteksian P300 gelombang listrik dari otak dapat disimpulkan apabila memori sudah ada 

jauh sebelum perekaman menggunakan EEG dilakukan98. Metode ini diklaim jauh lebih efektif 

dibandingkan alat poligraf yang umum digunakan untuk mendeteksi kebohongan dan dibuktikan 

dengan alat tersebut cenderung mendeteksi stress dan bukan kebohongan. Hanya saja, penerapan 

terbatas teknik EEG masih dilakukan karena masih berada dalam tahap awal pengembangan untuk 

menghindari ambiguitas. 

Kesimpulannya, Neurolaw dapat meningkatkan keakuratan dalam memutuskan Mens Rea 

dalam setiap kasus tindak pidana. Tantangannya bila diterapkan di Indonesia terdapat pada 

infrastruktur yang terbatas. Untuk mengimplementasikan pendekatan yang dijelaskan oleh 

Stephan Schleim, mesin fMRI harus disiapkan untuk praktisi hukum yang bersangkutan. 

Mengingat luasnya skala sistem penegakan hukum di Indonesia, fleksibilitas dari pendekatan 

tersebut masih dipertanyakan. Bagaimanapun juga, hal ini akan tetap menjadi manfaat dengan 

menyediakan opsi ini bagi praktisi hukum, bilamana putusan yang ditetapkan adalah putusan 

maksimum. Di sisi lain, peluang dari tes pendeteksi kebohongan masih perlu dilakukan riset yang 

lebih konkrit dan teliti untuk menghindari ambiguitas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

97 Salah satu tes yang dilakukan untuk mengukur aktivitas kelistrikan dari otak untuk mendeteksi adanya kelainan 
dari otak. 
98 Kraft CJ and Giordano J, “Integrating Brain Science and Law: Neuroscientific Evidence and Legal Perspectives on 
Protecting Individual Liberties” (2017) 11 Frontiers in Neuroscience



 

 

 
 

BAB III 
PENUTUP 

 
3.1 Kesimpulan 

Reformasi hukum di Indonesia dapat dilakukan melalui penerapan restorative justice 

dengan adaptasi Neurolaw. Kelebihan-kelebihan yang ditawarkan oleh Neurolaw akan membantu 

meningkatkan akurasi semua proses hukum, salah satunya pada peradilan dalam penemuan bukti 

yang faktual sehingga dapat meningkatkan akurasi putusan oleh hakim dan dapat mencegah kasus 

seperti error in persona yang selama ini masih terjadi karena kurang dan sukarnya bukti untuk 

diungkap. Selain itu, hadirnya Neurolaw juga memungkinkan pembuat undang-undang dan 

penegak hukum untuk dapat mengenali variasi keadaan dalam setiap kasus kriminalitas. Namun, 

perlu diilhami pula bahwa meski pendekatan Neurolaw menguntungkan bagi sistem hukum 

Indonesia, Neurolaw masih terbilang kompleks bagi sistem hukum Indonesia untuk beradaptasi. 

Tantangan timbul dalam penyediaan ahli yang tidak cukup hanya di bidang hukum dan 

Neuroscience, tetapi juga di persimpangan di antara disiplin ilmu tersebut. Selain itu, infrastruktur 

yang tersedia dan perdebatan substansial mengenai moral dan etika menjadi tantangan tersendiri 

bagi Indonesia, mengingat terdapat segudang sarana-prasarana yang dibutuhkan dan metode 

Neurolaw yang membaca-memindai otak. Atas hal ini, penelitian lebih masif dan mendalam harus 

dilakukan di Indonesia atas dasar neural dari moralitas dan etika kita sehubungan dengan nilai 

religi dan moral yang dipedomani masyarakat Indonesia. 

Dengan adanya penerapan Neurolaw dalam hukum positif di Indonesia, pelaku kejahatan 

yang terbukti memiliki disfungsi otak dapat segera diberikan pertolongan dan pelayanan. 

Neurolaw juga menginformasikan tentang berfungsinya otak manusia dan kerusakannya sehingga 

informasi yang tepat waktu dapat membantu ribuan orang dalam mendapatkan perawatan yang 

tepat. Dengan kata lain, hadirnya Neurolaw ini mampu membantu mengungkapkan kebenaran 

yang selama ini tidak terjangkau dalam peradilan, terutama mendukung ditegakkannya konsep 

restorative justice demi terwujudnya keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. 



 

 

 
 

3.2 Rekomendasi 
1. Meminta pemerintah untuk dapat mengimplementasikan konsep restorative justice sebagai 

aturan umum dalam R-KUHP pada tindak pidana tertentu; 

2. Mendorong pemerintah untuk dapat menerapkan pemberlakuan Neurolaw melalui 

optimalisasi infrastruktur lembaga rehabilitasi sebagai penunjang keberlakuan Neurolaw, 

mengingat bahwa masih perlu dilakukan kajian secara masif dan kurangnya infrastruktur 

penunjang Neurolaw, dalam rangka menurunkan jumlah pecandu narkotika dan korban 

penyalahgunaan narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan, 

dengan tetap melaksanakan pemberantasan peredaran gelap narkotika, demi terciptanya 

keadilan restoratif dalam sistem hukum Indonesia; 

3. Mendukung praktisi dan penegak hukum untuk dapat bersinergi dalam 

mengimplementasikan konsep restorative justice dalam praktiknya di lapangan secara 

optimal demi terciptanya kepastian dan keadilan hukum bagi seluruh rakyat Indonesia. 
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