
 
 

 

BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, 

dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perkosaan dalam Hukum 

Positif di Indonesia Saat Ini (Ius Constitutum) 

 

Dalam hukum positif di Indonesia saat ini (Ius Constitutum), tindak 

pidana perkosaan diatur dalam Pasal 285 KUHP, Bab XIV tentang 

kejahatan terhadap kesopanan. Namun demikian ada Pasal-pasal lain yang 

dapat digunakan dalam menangkap pelaku tindak pidana pemerkosaan, 

yaitu Pasal 286 dan 287 KUHP. Pasal 285 KUHP sifatnya adalah pasal 

pokok untuk kasus perkosaan. Ketiga pasal tersebut mengandung unsur 

yang sama yaitu adanya persetubuhan diluar perkawinan. Adapun bunyi dari 

pasal-pasal tersebut, antara lain: 

1. Pasal 285 KUHP berbunyi: Barang siapa dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya 

besetubuh dengan dia diluar pernikahan dihukum karena 

memperkosa dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun. 

2. Pasal 286 KUHP berbunyi: Barang siapa bersetubuh dengan 

perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya bahwa 

perempuan itu pingsan atau tidak berdaya, dihukum penjara 

selama-lamanya 9 tahun. 

3. Pasal 287 KUHP ayat (1) berbunyi: Barang siapa bersetubuh 

dengan perempuan yang bukan isterinya sedang diketahuinya atau 



 
 

 

harus patut disangkanya, bahwa umur perempuan itu belum cukup 

15 tahun, atau kalau umurnya tidak ternyata, bahwa belum mampu 

untuk kawin dihukum penjara selama-lamanya 9 tahun. Kemudian, 

ayat (2) berbunyi bahwa penuntutan hanya dilakukan atas 

pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun 

atau jika ada salah satu hal berdasarkan pasal 291 dan pasal 294. 

Tabel 1.  

Tabel Perbandingan Unsur-unsur dan Pemidanaan  

dalam Pasal 285, 286, dan 287 KUHP 

 

Pasal Unsur-Unsur Objek Pemidanaan 

285 Pelaku perkosaan, kekerasan atau 

ancaman kekerasan, paksaan, 

perempuan yang bukan isteri, 

persetubuhan diluar pernikahan 

Wanita tanpa 

batas umur 

dengan 

kekerasan atau 

ancaman 

kekerasan atau 

paksaan 

Hukuman 

penjara 

maksimal 12 

tahun 

286 Pelaku perkosaan, persetubuhan, 

perempuan yang bukan isteri yang 

sedang pingsan atau tidak berdaya 

Wanita dalam 

keadaan pingsan 

atau tidak 

berdaya 

Hukuman 

penjara 

maksimal 9 

tahun 

287 Pelaku perkosaan, persetubuhan, 

perempuan yang bukan isteri yang 

belum cukup 15 tahun atau belum 

mampu untuk kawin 

Wanita yang 

belum berumur 

15 tahun atau 

belum waktunya 

kawin jika tidak 

jelas berapa 

umurnya. 

Hukuman 

penjara 

maksimal 9 

tahun 

 

Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat bahwa unsur-unsur Pasal 285 

adalah pelaku perkosaan, kekerasan atau ancaman kekerasan, paksaan, 

perempuan yang bukan isteri, dan persetubuhan diluar pernikahan. 

Kemudian, unsur-unsur Pasal 286 adalah pelaku perkosaan, persetubuhan, 

dan perempuan yang bukan isteri yang sedang pingsan atau tidak berdaya. 



 
 

 

Selanjutnya, unsur-unsur Pasal 287 adalah pelaku perkosaan, persetubuhan, 

dan perempuan yang bukan isteri yang belum cukup 15 tahun atau belum 

mampu untuk kawin.  

Dilihat dari segi objek perkosaan, perbedaan Pasal 285, Pasal 286, dan 

Pasal 287 KUHP adalah bahwa yang menjadi objek atau korban pada Pasal 

285 adalah wanita tanpa batas umur dengan kekerasan atau ancaman 

kekerasan atau paksaan, sedangkan pada Pasal 286 yang menjadi objek atau 

korban adalah seorang wanita dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya 

dan yang menjadi objek pada Pasal 287 KUHP adalah seorang wanita yang 

belum berumur 15 tahun atau belum waktunya kawin jika tidak jelas berapa 

umurnya.  

Hukuman bagi pelaku perkosaan pada Pasal 285 adalah hukuman 

penjara maksimal 12 tahun. Kemudian, hukuman bagi pelaku perkosaan 

pada Pasal 286 dan Pasal 287 adalah hukuman penjara maksimal 9 tahun. 

B. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, 

dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia dan 

Singapura 

 

Pengaturan mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan 

pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan di Malaysia dan Singapura lebih 

lengkap dibandingkan pengaturan mengenai tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan dalam tindak pidana 

perkosaan di Indonesia. Dalam poin B ini, pertama, penulis akan membahas 

mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan 

dalam tindak pidana perkosaan di Malaysia. Kemudian, kedua, penulis akan 



 
 

 

membahas mengenai tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan 

pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan di Singapura.  

1. Pengaturan mengenai Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, 

dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perkosaan di Malaysia 

1.1) Teks Asli  

Malaysian law narrowly defines rape as the penetration of the penis into 

the vagina of a woman without her consent. Sex with or without the 

consent of a girl below the age of 16 is considered statutory rape.  The 

punishment for rape is prescribed under Section 375 - 377 of the Penal 

Code.  

Under Malaysian law, a man who is said to commit: 

(1) rape shall be punished for a term which may extend to 20 years, and 

shall also be liable to whipping, if he has sexual intercourse with a 

woman under any of the following circumstances: 

(a) against her will; 

(b) without her consent; 

(c) with her consent when that consent has been obtained by 

putting her in fear of death or hurt to herself or any other 

person or obtained under a misconception of fact and the man 

knows or has reason to believe that the consent was given in 

consequence of such misconception; 

(d) with her consent when the man knows that he is not her 

husband, and her consent is given because she believes that he 



 
 

 

is another man to whom she is, or believes herself to be, 

lawfully married or to whom she would give consent; 

(e) with her consent when, at the time of giving such consent, she 

is unable to understand the nature and consequences of that to 

which she gives consent; 

(f) with her consent, when that consent is obtained by using his 

position of authority over her or because of a professional 

relationship or other relationship of trust in relation to her; 

(g) with or without her consent, when she is under 16 years of age. 

Exception: Sexual intercourse by a man with his own wife in a 

marriage which is valid is not considered rape. 

(References: Sections 375 and 376 of the Penal Code) 

(2) aggravated rape* is punishable by imprisonment for a term of not less 

than 5 years and not more than 30 years, and the assailant is also 

liable to whipping if he commits rape on a woman under any of the 

following circumstances: 

(a) at the time of, or immediately before or after he commits rape, 

causes hurt to her or to any other person; 

(b) at the time of, or immediately before or after he commits rape, 

puts her in fear of death or hurt to herself or any other person; 

(c) he commits rape in the company of, or in the presence of, any 

other person; 

(d)  without her consent, when she is under 16 years of age; 



 
 

 

(e) with or without her consent, when she is under 12 years of 

age; 

(f) with her consent, when that consent is obtained by using his 

position of authority over her or because of a professional 

relationship or other relationship of trust in relation to her; 

(g) at the time of the offence the woman was pregnant. 

(Reference: Section 376 of the Penal Code) 

(3) incestuous rape* shall be punished with imprisonment for a term of 

not less than 8 years and not more than 30 years, and shall also be 

punished with whipping of not less than 10 strokes. This is a situation 

where a man commits rape on a woman whose relationship to him is 

such that he is not permitted under the law, religion, custom or usage, 

to marry her. 

(Reference: Section 376 of the Penal Code) 

(4) causing death whilst committing or attempting to commit rape shall 

be punished with death or imprisonment for a term of not less than 15 

years and not more than 30 years, and shall also be punished with 

whipping of not less than 10 strokes. 

(Reference: Section 376 of the Penal Code) 

Note that the terms ―aggravated rape‖ and ―incestuous rape‖ are not 

expressly used in the Penal Code. They are used here for easy reference. 

Additionally,  



 
 

 

(5) Any husband, who during the subsistence of a valid marriage, causes 

hurt or fear of death or hurt to his wife or any other person in order 

to have sexual intercourse with his wife shall be punished with 

imprisonment for a term which may extend to 5 years. 

(Reference: Section 375A of the Penal Code) 

(6) Any person who has sexual connection with another person by the 

introduction of any object into the vagina or anus of the other person 

without the other person’s consent shall be punished with 

imprisonment up to a maximum of 20 years and shall also be liable to 

whipping. 

Exception: This does not apply where the introduction of any object 

into the vagina or anus of any other person is carried out for medical 

or law enforcement purposes. 

(Reference: Section 377CA of the Penal Code) 

1.2) Teks Bahasa Indonesia  

Hukum Malaysia secara sempit mendefinisikan perkosaan sebagai 

penetrasi penis ke dalam vagina seorang wanita tanpa persetujuannya. 

Seks dengan atau tanpa persetujuan dari seorang gadis di bawah usia 16 

tahun dianggap perkosaan. Hukuman untuk perkosaan diatur dalam Pasal 

375-377 Kode Penal. 

Menurut hukum Malaysia, seorang pria yang dinyatakan melakukan: 

(1) perkosaan dipidana untuk jangka waktu yang selama-lamanya sampai 

20 tahun, dan seharusnya juga dapat dikenakan hukuman cambuk, jika 



 
 

 

ia memiliki hubungan seksual dengan wanita dibawah salah satu 

kondisi berikut: 

(a) melawan kehendaknya; 

(b) tanpa persetujuannya; 

(c) dengan persetujuan ketika persetujuan yang telah diperoleh 

dengan menempatkan dia dalam ketakutan akan kematian atau 

menyakiti dirinya sendiri atau orang lain atau diperoleh 

berdasarkan kesalahpahaman fakta dan dia (pria tersebut) 

mengetahui atau memiliki alasan untuk percaya bahwa 

persetujuan itu diberikan sebagai akibat kesalahpahaman 

tersebut; 

(d) dengan persetujuannya ketika dia (pria tersebut) tahu bahwa 

dia bukan suaminya (suami wanita yang bersangkutan), dan 

persetujuannya diberikan karena dia (wanita tersebut) percaya 

bahwa pria tersebut adalah kepada siapa dia (wanita tersebut) 

sah menikah atau kepada siapa dia (wanita tersebut) akan 

memberikan persetujuan; 

(e) dengan persetujuan ketika, pada saat memberikan persetujuan 

tersebut, ia tidak mampu untuk memahami sifat dan 

konsekuensi dari hal itu dimana ia memberikan persetujuan;  

(f) dengan persetujuannya, ketika izin yang diperoleh dengan 

menggunakan posisinya sebagai otoritas atas dirinya atau 



 
 

 

karena hubungan profesional atau hubungan kepercayaan lain 

dalam kaitannya kepadanya; 

(g) dengan atau tanpa persetujuannya, ketika dia berada di bawah 

umur 16 tahun. 

Pengecualian: Hubungan seksual oleh seorang pria dengan istri 

sendiri dalam pernikahan yang sah tidak dianggap perkosaan.  

(Referensi: Bagian 375 dan 376 Kode Penal) 

(2) Perkosaan Berat (Perkosaan dengan kekerasan)* dihukum penjara 

untuk jangka waktu tidak kurang dari 5 tahun dan tidak lebih dari 30 

tahun, dan si penyerang (pelaku perkosaan) juga bertanggung jawab 

untuk dicambuk jika ia melakukan pemerkosaan pada wanita di bawah 

salah satu kondisi berikut: 

(a) pada saat  atau segera sebelum atau setelah ia melakukan 

pemerkosaan, menyebabkan sakit kepadanya atau kepada 

orang lain; 

(b) pada saat, atau segera sebelum atau setelah ia melakukan 

pemerkosaan, menempatkan dia (korban) dalam ketakutan 

akan kematian atau kesakitan kepada dirinya sendiri atau orang 

lain; 

(c) ia (pelaku) melakukan pemerkosaan bersama dengan, atau di 

hadapan, orang lain; 

(d) tanpa persetujuannya (persetujuan korban), ketika dia berada 

dibawah usia 16 tahun; 



 
 

 

(e) dengan atau tanpa persetujuannya (persetujuan korban), ketika 

dia berada dibawah usia 12 tahun; 

(f) dengan persetujuannya (persetujuan korban), ketika izin yang 

diperoleh dengan menggunakan posisinya (posisi pelaku) 

sebagai otoritas atas dirinya (atas diri korban) atau karena 

hubungan profesional atau hubungan kepercayaan lain dalam 

kaitannya kepadanya (kepada korban); 

(g) pada saat pelanggaran wanita itu hamil. 

(Referensi: Bagian 376 Kode Penal) 

(3) Perkosaan Sedarah* dipidana dengan pidana penjara untuk jangka 

waktu tidak kurang dari 8 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun, dan 

juga harus dihukum dengan cambung tidak kurang dari 10 cambukan. 

Ini adalah situasi dimana seorang pria melakukan pemerkosaan pada 

wanita yang memiliki hubungan darah kepadanya sedemikian rupa 

sehingga dia tidak diizinkan dibawah hukum, agama, kebiasaan atau 

adat istiadat, untuk menikahinya. 

(Referensi: Bagian 376 Kode Penal) 

(4) menyebabkan kematian sementara melakukan atau mencoba 

melakukan perkosaan harus dihukum mati atau penjara untuk jangka 

waktu tidak kurang dari 15 tahun dan tidak lebih dari 30 tahun, dan 

juga harus dihukum dengan cambuk tidak kurang dari 10 cambukan. 

(Referensi: Bagian 376 Kode Penal) 



 
 

 

(5) Setiap suami, yang selama subsistensi dari pernikahan yang sah, 

menyebabkan terluka atau takut mati atau sakit kepada istrinya atau 

orang lain untuk memiliki hubungan seksual dengan istrinya dipidana 

dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang 

sampai 5 tahun.  

(Referensi: Bagian 375A Kode Penal) 

(6) Setiap orang yang memiliki hubungan seksual dengan orang lain 

dengan pengenalan benda apapun ke dalam vagina atau anus orang 

tersebut tanpa persetujuannya dipidana dengan pidana penjara sampai 

maksimal 20 tahun dan juga harus bertanggung jawab dengan cara 

dicambuk. 

Pengecualian: ini tidak berlaku dimana pengenalan benda apapun ke 

dalam vagina atau anus orang lain dilakukan untuk tujuan penegakan 

medis atau hukum. 

(Referensi: Bagian 377CA Kode Penal) 

2. Pengaturan mengenai Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, 

dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perkosaan di Singapura 

3.1) Teks Asli  

Under Singapore law, rape is committed when a man penetrates a 

woman’s vagina with his penis without her consent --- S375(1), Penal 

Code. 

Penetration of other body orifices is NOT Rape. Where a man 

penetrates a woman’s mouth or anus with his penis without her consent, 



 
 

 

he commits an offence known as unlawful sexual penetration --- S376(1), 

Penal Code. 

Both rape and unlawful sexual penetration are liable to the same 

penalty i.e. imprisonment for a term up to 20 years plus fine or caning --- 

S375(2) and S376(4), Penal Code. 

An exception to rape and unlawful sexual penetration is marital 

rape. 

Rape 

375. — (1) Any man who penetrates the vagina of a woman with his 

penis — 

(a) without her consent; or 

(b) with or without her consent, when she is under 14 years of age, 

shall be guilty of an offence.  

 (2)  Subject to subsection (3), a man who is guilty of an offence under this 

section shall be punished with imprisonment for a term which may 

extend to 20 years, and shall also be liable to fine or to caning.  

(3)  Whoever — 

(a) in order to commit or to facilitate the commission of an offence 

under subsection (1) — 

(i) Voluntarily causes hurt to the woman or to any other 

person; or 

(ii) Puts her in fear of death or hurt to herself or any other 

person; or 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%226b7c6d0e-f91a-415f-97f3-3fdeb280bf25%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr375-ps3-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22ad5b303d-7ea1-4e43-b83c-9eb34e800d95%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr375-ps1-.


 
 

 

(b) commits an offence under subsection (1) with a woman under 14 

years of age without her consent, shall be punished with 

imprisonment for a term of not less than 8 years and not more than 

20 years and shall also be punished with caning with not less than 

12 strokes.  

(4)  No man shall be guilty of an offence under subsection (1) against his 

wife, who is not under 13 years of age, except where at the time of the 

offence — 

(a) His wife was living apart from him — 

(i) Under an interim judgment of divorce not made final or a 

decree nisi for divorce not made absolute; 

(ii) Under an interim judgment of nullity not made final or a 

decree nisi for nullity not made absolute; 

(iii) Under a judgment or decree of judicial separation; or 

(iv) Under a written separation agreement; 

(b) His wife was living apart from him and proceedings have been 

commenced for divorce, nullity or judicial separation, and such 

proceedings have not been terminated or concluded; 

(c) There was in force a court injunction to the effect of restraining 

him from having sexual intercourse with his wife; 

(d) there was in force a protection order under section 65 or an 

expedited order under section 66 of the Women’s Charter (Cap. 

353) made against him for the benefit of his wife; or 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22ad5b303d-7ea1-4e43-b83c-9eb34e800d95%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr375-ps1-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22ad5b303d-7ea1-4e43-b83c-9eb34e800d95%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr375-ps1-.


 
 

 

(e) His wife was living apart from him and proceedings have been 

commenced for the protection order or expedited order referred to 

in paragraph (d), and such proceedings have not been terminated 

or concluded.  

(5)  Notwithstanding subsection (4), no man shall be guilty of an offence 

under subsection (1)(b) for an act of penetration against his wife with her 

consent.  

Sexual assault by penetration 

376. — (1) any man (A) who — 

(a) Penetrates, with A’s penis, the anus or mouth of another person 

(B); or 

(b) Causes another man (B) to penetrate, with B’s penis, the anus or 

mouth of A, shall be guilty of an offence if B did not consent to the 

penetration.  

 (2)  Any person (A) who — 

(a) Sexually penetrates, with a part of A’s body (other than A’s penis) 

or anything else, the vagina or anus, as the case may be, of another 

person (B); 

(b) causes a man (B) to penetrate, with B’s penis, the vagina, anus or 

mouth, as the case may be, of another person (C); or 

(c) causes another person (B), to sexually penetrate, with a part of B’s 

body (other than B’s penis) or anything else, the vagina or anus, as 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%228957963e-53e2-4365-b979-b5fa1e88ad0b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr375-ps4-p1d-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22e61498d9-2ca6-41d0-bca5-a8466160b06a%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr375-ps4-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%221fca701f-ca5c-4630-8e3e-daa732a6f43b%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr375-ps1-p1b-.


 
 

 

the case may be, of any person including A or B, shall be guilty of 

an offence if B did not consent to the penetration.  

(3)  Subject to subsection (4), a person who is guilty of an offence under 

this section shall be punished with imprisonment for a term which may 

extend to 20 years, and shall also be liable to fine or to caning.  

 (4)  Whoever — 

(a) in order to commit or to facilitate the commission of an offence 

under subsection (1) or (2) — 

(i) Voluntarily causes hurt to any person; or 

(ii) Puts any person in fear of death or hurt to himself or any 

other person; or 

(b) commits an offence under subsection (1) or (2) against a person 

(B) who is under 14 years of age, shall be punished with 

imprisonment for a term of not less than 8 years and not more than 

20 years and shall also be punished with caning with not less than 

12 strokes.  

Sexual penetration of minor under 16 

376A. — (1) any person (A) who — 

(a) penetrates, with A’s penis, the vagina, anus or mouth, as the case 

may be, of a person under 16 years of age (B); 

(b) Sexually penetrates, with a part of A’s body (other than A’s penis) 

or anything else, the vagina or anus, as the case may be, of a 

person under 16 years of age (B); 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%2277514a8e-df54-439d-b9a5-34f8d77b668a%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376-ps4-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22b1e12dec-40bf-44f1-acfa-129f6e2ee143%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376-ps1-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22b6bab387-7095-4582-9df6-0c72cba9d5bf%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376-ps2-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22b1e12dec-40bf-44f1-acfa-129f6e2ee143%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376-ps1-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22b6bab387-7095-4582-9df6-0c72cba9d5bf%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376-ps2-.


 
 

 

(c) causes a man under 16 years of age (B) to penetrate, with B’s 

penis, the vagina, anus or mouth, as the case may be, of another 

person including A; or 

(d) causes a person under 16 years of age (B) to sexually penetrate, 

with a part of B’s body (other than B’s penis) or anything else, the 

vagina or anus, as the case may be, of any person including A or B, 

with or without B’s consent, shall be guilty of an offence.  

 (2)  Subject to subsection (3), a person who is guilty of an offence under 

this section shall be punished with imprisonment for a term which may 

extend to 10 years, or with fine, or with both.  

(3)  Whoever commits an offence under this section against a person (B) 

who is under 14 years of age shall be punished with imprisonment for 

a term which may extend to 20 years, and shall also be liable to fine 

or to caning.  

(4)  No person shall be guilty of an offence under this section for an act of 

penetration against his or her spouse with the consent of that spouse.  

(5)  No man shall be guilty of an offence under subsection (1)(a) for 

penetrating with his penis the vagina of his wife without her consent, 

if his wife is not under 13 years of age, except where at the time of the 

offence — 

(a) His wife was living apart from him — 

(i) Under an interim judgment of divorce not made final or a 

decree nisi for divorce not made absolute; 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%2205c23abd-c0ac-4bda-a172-0e405ab9fd53%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376A-ps3-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22280169b2-d7da-4c81-8159-1664842cf8b8%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376A-ps1-p1a-.


 
 

 

(ii) Under an interim judgment of nullity not made final or a 

decree nisi for nullity not made absolute; 

(iii) Under a judgment or decree of judicial separation; or 

(iv) Under a written separation agreement; 

(b) His wife was living apart from him and proceedings have been 

commenced for divorce, nullity or judicial separation, and such 

proceedings have not been terminated or concluded; 

(c) There was in force a court injunction to the effect of restraining 

him from having sexual intercourse with his wife; 

(d) there was in force a protection order under section 65 or an 

expedited order under section 66 of the Women’s Charter (Cap. 

353) made against him for the benefit of his wife; or 

(e) His wife was living apart from him and proceedings have been 

commenced for the protection order or expedited order referred to 

in paragraph (d), and such proceedings have not been terminated 

or concluded.  

Commercial sex with minor under 18 

376B. — (1)  Any person who obtains for consideration the sexual services 

of a person, who is under 18 years of age, shall be punished with 

imprisonment for a term which may extend to 7 years, or with fine, or 

with both.  

(2)  Any person who communicates with another person for the purpose of 

obtaining for consideration, the sexual services of a person who is 
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under 18 years of age, shall be punished with imprisonment for a term 

which may extend to 2 years, or with fine, or with both.  

(3)  No person shall be guilty of an offence under this section for any 

sexual services obtained from that person’s spouse.  

(4)  In this section, ―sexual services‖ means any sexual services 

involving — 

(a) Sexual penetration of the vagina or anus, as the case may be, of a 

person by a part of another person’s body (other than the penis) or 

by anything else; or 

(b) Penetration of the vagina, anus or mouth, as the case may be, of a 

person by a man’s penis.  

Commercial sex with minor under 18 outside Singapore 

376C. — (1)  Any person, being a citizen or a permanent resident of 

Singapore, who does, outside Singapore, any act that would, if done in 

Singapore, constitute an offence under section 376B, shall be guilty of 

an offence.  

(2)  A person who is guilty of an offence under this section shall be liable 

to the same punishment to which he would have been liable had he 

been convicted of an offence under section 376B.  

Tour outside Singapore for commercial sex with minor under 18 

376D. — (1) any person who — 

(a) makes or organises any travel arrangements for or on behalf of 

any other person with the intention of facilitating the commission 
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by that other person of an offence under section 376C, whether or 

not such an offence is actually committed by that other person; 

(b)  transports any other person to a place outside Singapore with the 

intention of facilitating the commission by that other person of an 

offence under section 376C, whether or not such an offence is 

actually committed by that other person; or 

(c) Prints, publishes or distributes any information that is intended to 

promote conduct that would constitute an offence under 

section 376C, or to assist any other person to engage in such 

conduct, shall be guilty of an offence.  

 (2)  For the purposes of subsection (1)(c), the publication of information 

means publication of information by any means, whether by written, 

electronic, or other form of communication. 

 (3)  A person who is guilty of an offence under this section shall be 

punished with imprisonment for a term which may extend to 10 years, 

or with fine, or with both.  

Sexual grooming of minor under 16 

376E.— (1)  Any person of or above the age of 21 years (A) shall be guilty 

of an offence if having met or communicated with another person (B) 

on 2 or more previous occasions — 

(a) A intentionally meets B or travels with the intention of meeting B;  

(b) At the time of the acts referred to in paragraph (a) — 
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(i) A intends to do anything to or in respect of B, during or 

after the meeting, which if done will involve the commission 

by A of a relevant offence; 

(ii) B is under 16 years of age; and 

(iii) A does not reasonably believe that B is of or above the age 

of 16 years.  

 (2)  In subsection (1), ―relevant offence‖ means an offence under — 

(a) section 354, 354A, 375, 376, 376A, 376B, 376F, 376G or 377A; 

(b) Section 7 of the Children and Young Persons Act (Cap. 38); or 

(c) Section 140(1) of the Women’s Charter (Cap. 353).  

(3)  For the purposes of this section, it is immaterial whether the 2 or more 

previous occasions of (A) having met or communicated with (B) 

referred to in subsection (1) took place in or outside Singapore.  

(4)  A person who is guilty of an offence under this section shall be 

punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years, 

or with fine, or with both.  

Procurement of sexual activity with person with mental disability 

376F. — (1) Any person (A) shall be guilty of an offence if — 

(a) A intentionally touches another person (B) who has a mental 

disability; 

(b) The touching is sexual and B consents to the touching; 

(c) A obtains B’s consent by means of an inducement offered or given, 

a threat made or a deception practised by A for that purpose; and 
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(d) A knows or could reasonably be expected to know that B has a 

mental disability.  

(2)  Subject to subsection (3), a person who is guilty of an offence under 

this section shall be punished with imprisonment for a term which may 

extend to 2 years, or with fine, or with both.  

(3)  If the touching involved — 

(a) Penetration of the vagina or anus, as the case may be, with a part 

of the body or anything else; or 

(b) Penetration of the mouth with the penis, a person who is guilty of 

an offence under this section shall be punished with imprisonment 

for a term which may extend to 10 years, or with fine, or with both.  

(4)  No person shall be guilty of an offence under this section for any act 

with that person’s spouse.  

(5)  For the purposes of this section — ―mental disability‖ means an 

impairment of or a disturbance in the functioning of the mind or brain 

resulting from any disability or disorder of the mind or brain which 

impairs the ability to make a proper judgement in the giving of 

consent to sexual touching; ―touching‖ includes touching — 

(a) With any part of the body; 

(b) With anything else; or 

(c) Through anything, and includes penetration.  

Incest 

376G. — (1) any man of or above the age of 16 years (A) who — 
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(a) Sexually penetrates the vagina or anus of a woman (B) with a part 

of A’s body (other than A’s penis) or anything else; or 

(b) Penetrates the vagina, anus or mouth of a woman (B) with his 

penis, with or without B’s consent where B is to A’s knowledge A’s 

grand-daughter, daughter, sister, half-sister, mother or 

grandmother (whether such relationship is or is not traced through 

lawful wedlock), shall be guilty of an offence.  

 (2)  Any woman of or above the age of 16 years who, with consent, 

permits her grandfather, father, brother, half-brother, son or 

grandson (whether such relationship is or is not traced through lawful 

wedlock) to penetrate her in the manner described in subsection (1)(a) 

or (b), knowing him to be her grandfather, father, brother, half-

brother, son or grandson, as the case may be, shall be guilty of an 

offence.  

(3)  Subject to subsection (4), a man who is guilty of an offence under 

subsection (1) shall be punished with imprisonment for a term which 

may extend to 5 years.  

(4)  If a man commits an offence under subsection (1) against a woman 

under 14 years of age, he shall be punished with imprisonment for a 

term which may extend to 14 years. 

(5)  A woman who is guilty of an offence under subsection (2) shall be 

punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years. 
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Sexual penetration of a corpse 

377. — (1) any man who penetrates, with his penis, the vagina, anus or 

mouth, as the case may be, of a human corpse, shall be guilty of an 

offence.  

(2)  A man who is guilty of an offence under subsection (1) shall be 

punished with imprisonment for a term which may extend to 5 years, 

or with fine, or with both.  

(3)  Any person (A) who causes any man (B) to penetrate with B’s penis, 

the vagina, anus or mouth, as the case may be, of a human corpse, 

shall be guilty of an offence if B did not consent to the penetration.  

(4)  A person who is guilty of an offence under subsection (3) shall be 

punished with imprisonment for a term which may extend to 20 years, 

and shall also be liable to fine or to caning.  

Outrages on decency 

377A. Any male person who, in public or private, commits, or abets the 

commission of, or procures or attempts to procure the commission by 

any male person of, any act of gross indecency with another male 

person, shall be punished with imprisonment for a term which may 

extend to 2 years. 

Sexual penetration with living animal 

377B. — (1) any person (A) who — 

(a) Penetrates, with A’s penis, the vagina, anus or any orifice of an 

animal; or 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%226a1ccfa3-3f53-4cb7-aa44-2acc28d911d0%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr377-ps1-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%2213ba304b-af7f-40e6-ab8e-0e1e9dee2661%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr377-ps3-.


 
 

 

(b) Causes or permits A’s vagina, anus or mouth, as the case may be, 

to be penetrated by the penis of an animal, shall be guilty of an 

offence.  

 (2)  A person who is guilty of an offence under subsection (1) shall be 

punished with imprisonment for a term which may extend to 2 years, 

or with fine, or with both.  

(3)  Any person (A) who — 

(a) causes any man (B) to penetrate, with B’s penis, the vagina, anus 

or any orifice of an animal; or 

(b) causes the vagina, anus or mouth, as the case may be, of another 

person (B) to be penetrated with the penis of an animal, shall be 

guilty of an offence if B did not consent to the penetration.  

(4)  A person who is guilty of an offence under subsection (3) shall be 

punished with imprisonment for a term which may extend to 20 years, 

and shall also be liable to fine or to caning.  

Interpretation of sections 375 to 377B (sexual offences) 

377C. In sections 375 to 377B — 

(a) Penetration is a continuing act from entry to withdrawal; 

(b) References to a part of the body include references to a part which 

is surgically constructed (in particular, through a sex reassignment 

procedure); 

(c) For the purposes of identifying the sex of a person — 
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(i) the sex of a person as stated in that person’s identity card 

issued under the National Registration Act (Cap. 201) at the 

time the sexual activity took place shall be prima facie 

evidence of the sex of that person; and 

(ii) A person who has undergone a sex reassignment procedure 

shall be identified as being of the sex to which that person 

has been reassigned; 

(d) Penetration, touching or other activity is ―sexual‖ if — 

(i) Because of its nature it is sexual, whatever its 

circumstances or any person’s purpose in relation to it may 

be; or 

(ii) Because of its nature it may be sexual and because of its 

circumstances or the purpose of any person in relation to it 

(or both) it is sexual; 

(e) ―Vagina‖ includes vulva.  

Mistake as to age 

377D. — (1)  Subject to subsections (2) and (3) and notwithstanding 

anything in section 79, a reasonable mistake as to the age of a person 

shall not be a defence to any charge of an offence under 

section 376A(2), 376B or 376C.  

(2)  In the case of a person who at the time of the alleged offence was 

under 21 years of age, the presence of a reasonable mistaken belief 

that the minor, who is of the opposite sex, was of or above — 
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(a) The age of 16 years, shall be a valid defence to a charge of an 

offence under section 376A (2); or 

(b) The age of 18 years, shall be a valid defence to a charge of an 

offence under section 376B or 376C.  

(3)  For the purposes of subsection (2), the defence under that subsection 

shall no longer be available if at the time of the offence, the person 

charged with that offence has previously been charged in court for an 

offence under section 376A, 376B, 376C or 376E, or section 7 of the 

Children and Young Persons Act (Cap. 38) or section 140(1)(i) of the 

Women’s Charter (Cap. 353).  

 3.2) Teks Bahasa Indonesia  

Di bawah hukum Singapura, perkosaan terjadi ketika seorang pria 

menembus vagina wanita dengan penisnya tanpa persetujuannya. S375 (1), 

Kode Penal. 

Penetrasi pada lubang tubuh lainnya BUKAN Pemerkosaan. Dimana 

seorang pria menembus mulut wanita atau anus dengan penis tanpa 

persetujuannya, ia melakukan pelanggaran yang dikenal sebagai penetrasi 

seksual yang melanggar hukum. S376 (1), Kode Penal. 

Baik pemerkosaan maupun penetrasi seksual yang melanggar hukum 

dipertanggungjawabkan untuk hukuman yang sama yaitu hukuman penjara 

untuk jangka waktu hingga 20 tahun ditambah denda atau hukuman 

cambuk. S375 (2) dan S376 (4), Kode Penal. 

http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%222c34a094-87ef-4fac-b464-6ad8262439da%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376A-ps2-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%220e577b5e-4c06-4741-b050-e29aeb12a6b2%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376B-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%2229a3bcec-bc16-435f-bd52-52ceef4e7e7f%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376C-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%222f89207e-5d7d-40aa-9b6c-506c7a323f79%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr377D-ps2-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%223f1e3f39-5b49-452f-9669-c0d07ce9d97a%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376A-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%220e577b5e-4c06-4741-b050-e29aeb12a6b2%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376B-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%2229a3bcec-bc16-435f-bd52-52ceef4e7e7f%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376C-.
http://statutes.agc.gov.sg/aol/search/display/view.w3p;page=0;query=Id%3A%22372c12eb-47c6-400f-ba8f-5dd627182def%22%20Status%3Ainforce;rec=0#pr376E-.


 
 

 

Pengecualian terhadap pemerkosaan dan penetrasi seksual yang 

melanggar hukum adalah perkosaan dalam perkawinan yang sah. 

Perkosaan  

375 - (1) Setiap orang yang menembus vagina seorang wanita dengan 

penisnya 

(a) tanpa persetujuannya, atau 

(b) dengan atau tanpa persetujuannya, ketika dia berada dibawah usia 

14 tahun, akan bersalah melakukan pelanggaran. 

(2) Tunduk pada ayat (1), seorang pria yang bersalah melakukan 

pelanggaran berdasarkan pasal ini akan dihukum dengan hukuman 

penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 20 tahun, 

dan juga harus dikenakan denda atau hukuman cambuk. 

(3) Barangsiapa -- 

(a) melakukan atau memfasilitasi tindak pidana dalam ayat (1) – 

(i) secara sukarela menyebabkan sakit kepada wanita tersebut 

atau orang lain, atau 

(ii) menempatkan dia dalam ketakutan akan kematian atau 

kesakitan pada dirinya sendiri atau orang lain, atau 

(b) melakukan pelanggaran dalam ayat (1) dengan seorang wanita di 

bawah usia 14 tahun tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana 

penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari 8 tahun dan tidak 

lebih dari 20 tahun dan juga harus dihukum dengan cambuk tidak 

kurang dari 12 cambukan. 



 
 

 

(4) Tidak ada orang yang akan bersalah melakukan pelanggaran 

berdasarkan ayat (1) terhadap istrinya, yang tidak berada di bawah 13 

tahun, kecuali pada saat pelanggaran – 

(a) istrinya tinggal terpisah darinya – 

(i) dibawah penghakiman interim dimana perceraian tidak 

dibuat (dinyatakan) berakhir atau keputusan nisi cerai tidak 

dibuat mutlak; 

(ii) dibawah penghakiman interim dimana nulitas tidak dibuat 

akhir atau keputusan nisi  untuk nulitas tidak dibuat mutlak; 

(iii) dibawah pertimbangan atau keputusan pemisahan 

peradilan; atau 

(iv) dibawah perjanjian pemisahan tertulis; 

(b) istrinya tinggal terpisah darinya dan proses cerai, nulitas atau 

yudikatif pemisahan telah dimulai dan proses tersebut belum 

dihentikan atau disimpulkan; 

(c) adanya pemberlakuan sebuah perintah pengadilan untuk menahan 

dia (suami) untuk memiliki hubungan seksual dengan istrinya; 

(d) adanya pemberlakuan perintah perlindungan dibawah bagian 65 

atau perintah percepatan proses hukum menurut pasal 66 dari 

Piagam Perempuan (Bagian 353) yang dibuat terhadap dirinya (diri 

suami) untuk kepentingan istrinya, atau 

(e) istrinya tinggal terpisah darinya dan proses telah dimulai untuk 

perintah perlindungan atau perintah percepatan proses hukum 



 
 

 

sebagaimana dimaksud pada ayat (d), dan proses tersebut belum 

dihentikan atau disimpulkan. 

(5) Menyimpang dari ayat (4), seseorang harus dinyatakan bersalah 

melakukan pelanggaran berdasarkan ayat (1) (b) untuk tindakan 

penetrasi terhadap istrinya walaupun dengan persetujuannya. 

Penyerangan seksual dengan penetrasi 

376  - (1) Setiap orang (A) yang – 

(a) menembus, dengan penis A, ke anus atau mulut orang lain (B) , 

atau 

(b) menyebabkan orang lain (B) untuk menembus dengan penis B ke 

anus atau mulut A, akan bersalah kejahatan jika B tidak 

mengizinkan penetrasi. 

(2) Setiap orang (A) yang – 

(a) menembus secara seksual, dengan bagian tubuh A (selain penis A) 

atau apapun, vagina atau anus, sebagai kasus mungkin, orang lain 

(B); 

(b) menyebabkan seorang pria (B) untuk menembus, dengan penis B, 

vagina, anus atau mulut, sebagai kasus mungkin, orang lain (C), 

atau 

(c) menyebabkan orang lain (B), untuk menembus secara seksual, 

dengan bagian tubuh B (selain penis B) atau apa pun, vagina atau 

anus, sebagai kasus mungkin, setiap orang termasuk A atau B, 



 
 

 

wajib bersalah melakukan pelanggaran jika B tidak mengizinkan 

penetrasi. 

(3) Tunduk pada ayat (4), orang yang bersalah melakukan pelanggaran 

berdasarkan pasal ini akan dihukum dengan hukuman penjara untuk 

jangka waktu yang dapat diperpanjang hingga 20 tahun, dan juga 

harus dikenakan denda atau hukuman cambuk. 

(4) Barangsiapa – 

(a) melakukan atau memfasilitasi tindak pidana dalam ayat (1) atau (2)  

(i)  secara sukarela menyebabkan sakit kepada wanita tersebut 

atau orang lain, atau 

(ii) menempatkan dia dalam ketakutan akan kematian atau 

kesakitan pada dirinya sendiri atau orang lain, atau 

 (b) melakukan pelanggaran dalam ayat (1) atau (2) terhadap 

seseorang (B) yang berada dibawah usia 14 tahun, dipidana 

dengan pidana penjara untuk jangka waktu tidak kurang dari 8 

tahun dan tidak lebih dari 20 tahun dan juga harus dihukum 

dengan cambuk dengan tidak kurang dari 12 cambukan. 

Penetrasi seksual terhadap minoritas di bawah 16 

376A - (1) Setiap orang (A) yang – 

(a) menembus, dengan penis A, vagina, anus atau mulut, sebagai 

kasus mungkin, dari seseorang di bawah usia 16 tahun (B);  



 
 

 

(b) menembus secara seksual, dengan bagian tubuh A (selain penis A) 

atau apa pun, vagina atau anus, sebagai kasus mungkin, orang 

dibawah usia 16 tahun (B); 

(c) menyebabkan seorang pria dibawah usia 16 tahun (B) untuk 

menembus, dengan penis B, vagina, anus atau mulut, sebagai 

kasus mungkin, orang lain termasuk A, atau 

(d) menyebabkan seseorang dibawah usia 16 tahun (B) untuk 

menembus secara seksual, dengan bagian tubuh B (selain penis B) 

atau apapun, vagina atau anus, sebagai kasus mungkin, setiap 

orang termasuk A atau B, dengan atau tanpa persetujuan B, harus 

bersalah melakukan pelanggaran. 

(2) Tunduk pada ayat (3), orang yang bersalah melakukan pelanggaran 

berdasarkan pasal ini akan dihukum dengan hukuman penjara untuk 

jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 10 tahun, atau denda, 

atau dengan keduanya. 

(3) Barang siapa melakukan pelanggaran dibawah bagian ini terhadap 

seseorang (B) yang berada dibawah usia 14 tahun dipidana dengan 

pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 

20 tahun, dan juga harus dikenakan denda atau hukuman cambuk.  

(4) Tidak seorangpun akan dikatakan bersalah melakukan pelanggaran 

berdasarkan bagian ini untuk tindakan penetrasi terhadap suami atau 

istrinya dengan persetujuan pasangannya tersebut. 



 
 

 

(5) Tidak ada orang yang akan bersalah melakukan pelanggaran 

berdasarkan ayat (1)  

(a) untuk menembus dengan penisnya vagina istrinya tanpa 

persetujuannya, jika istrinya tidak berada dibawah 13 tahun, 

kecuali pada saat pelanggaran - 

(i)  istrinya tinggal terpisah darinya – 

(ii) dibawah penghakiman interim dimana perceraian tidak 

dibuat (dinyatakan) berakhir atau keputusan nisi cerai tidak 

dibuat mutlak; 

(iii) dibawah penghakiman interim dimana nulitas tidak dibuat   

akhir atau keputusan nisi untuk nulitas tidak dibuat mutlak; 

(iv) dibawah penilaian atau keputusan pemisahan peradilan; 

atau 

(v) dibawah perjanjian pemisahan tertulis; 

(b) istrinya tinggal terpisah darinya dan proses cerai, nulitas atau 

yudikatif pemisahan telah dimulai, dan proses tersebut belum 

dihentikan atau disimpulkan; 

(c) adanya pemberlakuan sebuah perintah pengadilan untuk menahan 

dia (suami) dari memiliki hubungan seksual dengan istrinya; 

(d) adanya pemberlakuan perintah perlindungan dibawah Pasal 65 

atau perintah menurut Pasal 66 dari Piagam Perempuan (Bagian 

353) yang dibuat terhadap dirinya untuk kepentingan istrinya, atau 



 
 

 

(e) istrinya tinggal terpisah darinya dan proses telah dimulai untuk 

perintah perlindungan atau perintah percepatan proses hukum  

sebagaimana dimaksud pada ayat (d), dan proses tersebut belum 

dihentikan atau disimpulkan. 

Seks komersial dengan minoritas di bawah 18 

376B  - (1) Setiap orang yang memperoleh untuk mempertimbangkan 

layanan seksual dari seseorang, yang berada di bawah 18 tahun, 

dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat 

diperpanjang sampai 7 tahun, atau denda, atau dengan keduanya.  

(2) Setiap orang yang berkomunikasi dengan orang lain untuk tujuan 

mendapatkan untuk dipertimbangkan, layanan seksual dari orang yang 

berada di bawah 18 tahun, dipidana dengan pidana penjara untuk 

jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 2 tahun, atau denda, 

atau dengan keduanya.  

(3) Tidak seorangpun akan menjadi bersalah melakukan pelanggaran 

berdasarkan bagian ini untuk layanan seksual apapun yang diperoleh 

dari pasangannya. 

(4) Dalam bagian ini, "layanan seksual" berarti setiap layanan seksual 

yang melibatkan - 

(a) penetrasi seksual pada vagina atau anus, sebagai kasus mungkin, 

dari seseorang dengan bagian tubuh orang lain (selain penis) atau 

dengan hal lain, atau 



 
 

 

 (b) penetrasi vagina, anus atau mulut, sebagai kasus mungkin, dari 

seseorang dengan penis laki-laki. 

Seks komersial dengan minoritas di bawah 18 di luar Singapura 

376C - (1) Setiap orang, menjadi warga negara atau penduduk tetap 

Singapura di luar maupun di Singapura, dimana setiap tindakan yang 

akan dilakukannya, jika dilakukan di Singapura, merupakan 

pelanggaran menurut pasal 376B, maka harus bersalah melakukan 

pelanggaran. 

(2) Setiap orang yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 

ini dapat dikenakan hukuman yang sama dimana ia harus bertanggung 

jawab dengan hukuman melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 

376B. 

Tour (Perjalanan) di luar Singapura untuk seks komersial dengan 

minoritas di bawah 18 

376D - (1) Setiap orang yang - 

(a)  membuat atau mengadakan pengaturan perjalanan untuk atau atas 

nama orang lain dengan tujuan untuk mendapatkan komisi 

kemudian memfasilitasi orang lain untuk melakukan pelanggaran 

berdasarkan pasal 376C, walaupun kejahatan tersebut sebenarnya 

dilakukan oleh orang lain; 

(b)  mengangkut orang lain ke tempat di luar Singapura dengan tujuan 

untuk mendapatkan komisi kemudian memfasilitasi orang lain 



 
 

 

melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 376C, walaupun 

kejahatan tersebut sebenarnya dilakukan oleh orang lain, atau 

(c)  mencetak, mempublikasikan atau mendistribusikan informasi 

apapun yang dimaksudkan untuk mempromosikan perilaku yang 

merupakan suatu tindak pidana menurut pasal 376C, atau untuk 

membantu orang lain untuk terlibat dalam perilaku tersebut, harus 

bersalah melakukan pelanggaran. 

(2) Untuk tujuan ayat (1) (c), publikasi informasi berarti publikasi 

informasi dengan cara apapun, baik secara tertulis, bentuk elektronik, 

atau komunikasi lainnya. 

(3) Orang yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan pasal ini 

akan dihukum dengan hukuman penjara untuk jangka waktu yang 

dapat diperpanjang sampai 10 tahun, atau denda, atau dengan 

keduanya. 

Aktivitas seksual dengan minoritas dibawah 16 

376E - (1) Setiap orang usia atau diatas usia 21 tahun (A) akan bersalah 

melakukan kejahatan jika setelah bertemu atau berkomunikasi dengan 

orang lain (B) pada 2 atau lebih kesempatan sebelumnya - 

(a) sengaja bertemu B atau melakukan perjalanan dengan tujuan 

bertemu B, dan 

(b) pada saat tindakan sebagaimana dimaksud dalam ayat (a) - 

(i) bermaksud untuk melakukan apa saja untuk atau atas B, 

selama atau setelah pertemuan, yang jika dilakukan akan 



 
 

 

melibatkan komisi oleh A dari suatu pelanggaran yang 

relevan; 

(ii) B adalah dibawah 16 tahun, dan 

(iii) tidak cukup percaya bahwa B adalah atau diatas usia 16 

tahun. 

(2) Dalam ayat (1), " pelanggaran yang relevan" berarti suatu tindak 

pidana berdasarkan – 

(a) Pasal 354 , 354A , 375 , 376 , 376A , 376B , 376F , 376G atau 

377A; 

(b) Pasal 7 dari Piagam Anak-anak dan Pemuda (Bagian 38); atau 

(c) Pasal 140 (1) dari Piagam Perempuan (Bagian 353). 

(3) Untuk keperluan bagian ini, hal itu adalah tidak penting apakah 

kesempatan dari A setelah bertemu atau berkomunikasi dengan B 

yang dimaksud pada ayat (1) berlangsung di dalam maupun di luar 

Singapura. 

(4) Orang yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan pasal ini 

akan dihukum dengan hukuman penjara untuk jangka waktu yang 

dapat diperpanjang sampai 3 tahun, atau denda, atau dengan 

keduanya. 

Pengadaan aktivitas seksual dengan orang dengan cacat mental 

376F - (1) Setiap orang (A) akan bersalah kejahatan jika - 

(a) sengaja menyentuh orang lain (B) yang memiliki cacat mental; 



 
 

 

(b) menyentuh secara seksual tanpa persetujuan dari B untuk 

menyentuhnya; 

(c) memperoleh persetujuan dari B dengan cara pancingan yang 

memberikan ancaman, atau membuat penipuan yang dilakukan 

oleh A untuk tujuan itu, dan 

(d) mengetahui atau bisa cukup dapat diharapkan untuk mengetahui 

bahwa B memiliki cacat mental.  

(2) Tunduk pada ayat (3), orang yang bersalah melakukan pelanggaran 

berdasarkan pasal ini akan dihukum dengan hukuman penjara untuk 

jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 2 tahun, atau denda, 

atau dengan keduanya.  

(3) Jika pelaku terlibat - 

(a) penetrasi vagina atau anus, sebagai kasus mungkin, dengan bagian 

tubuh atau apapun, atau 

(b) penetrasi mulut dengan penis, seseorang yang bersalah melakukan 

pelanggaran berdasarkan pasal ini akan dihukum dengan hukuman 

penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 10 

tahun, atau denda, atau dengan keduanya. 

(4) Tidak seorangpun akan menjadi bersalah melakukan pelanggaran 

berdasarkan bagian ini untuk setiap tindakan dengan pasangan orang 

itu. 

(5) Untuk keperluan bagian ini - "cacat mental " berarti terjadi penurunan 

atau gangguan dalam fungsi pikiran atau otak akibat dari cacat atau 



 
 

 

gangguan dari pikiran atau otak yang mengganggu kemampuan untuk 

membuat penilaian yang tepat dalam pemberian persetujuan untuk 

sentuhan seksual, "menyentuh" termasuk menyentuh - 

(a) dengan setiap bagian dari tubuh; 

(b) dengan benda lain, atau 

(c) melalui apapun, dan termasuk penetrasi. 

Perbuatan sumbang 

376G - (1) Setiap orang atau diatas usia 16 tahun (A) yang - 

(a) secara seksual menembus vagina atau anus seorang wanita (B) 

dengan bagian tubuh A (selain penis A) atau apa pun, atau 

(b) menembus vagina, anus atau mulut wanita (B) dengan penisnya , 

dengan atau tanpa persetujuan B dimana B mengetahui A adalah 

cucu, anak, saudara, setengah-saudara, ibu atau nenek (apakah 

hubungan tersebut melalui atau tidak melalui pernikahan yang 

sah), harus bersalah melakukan pelanggaran. 

(2)  Setiap wanita usia atau di atas usia 16 tahun yang, dengan persetujuan 

atau izin kakeknya, ayah, kakak, saudara tiri, anak atau cucu (apakah 

hubungan tersebut melalui atau tidak melalui pernikahan yang sah) 

untuk menembus vagina-nya dengan cara yang dijelaskan dalam ayat 

(1) (a) atau (b), dan dia (pelaku) mengetahui bahwa dia adalah kakek, 

ayah, kakak, saudara tiri, anak atau cucu dari korban maka dinyatakan 

bersalah melakukan pelanggaran. 



 
 

 

(3) Tunduk pada ayat (4), seorang pria yang bersalah melakukan 

pelanggaran berdasarkan ayat (1) dipidana dengan pidana penjara 

untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 5 tahun. 

(4) Jika seseorang melakukan pelanggaran dalam ayat (1) terhadap 

seorang perempuan dibawah usia 14 tahun, ia akan dihukum dengan 

hukuman penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 

14 tahun. 

(5) Seorang wanita yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan 

ayat (2) dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang 

dapat diperpanjang sampai 5 tahun. 

Penetrasi seksual dengan mayat 

377 - (1) Setiap orang yang menembus, dengan penisnya, vagina, anus 

atau mulut, sebagai kasus mungkin, dari mayat manusia, harus 

bersalah melakukan pelanggaran. 

(2)  Seorang  pria   yang  bersalah   melakukan   pelanggaran  berdasarkan  

ayat (1) dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat 

diperpanjang sampai 5 tahun, atau denda, atau dengan keduanya. 

(3) Setiap orang (A) yang menyebabkan setiap orang (B) untuk menembus 

dengan penis B, vagina, anus atau mulut, sebagai kasus mungkin, dari 

mayat manusia, akan bersalah kejahatan jika B tidak menyetujui untuk 

penetrasi.  

(4) Orang yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan ayat (3) 

dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat 



 
 

 

diperpanjang sampai 20 tahun, dan juga harus dikenakan denda atau 

hukuman cambuk.  

Kebiadaban/ Penghinaan pada kesusilaan 

377A. Setiap orang laki-laki yang, di depan umum atau secara privat, 

melakukan, atau mendukung komisi, atau diperolehnya atau mencoba 

untuk mendapatkan komisi dari setiap orang laki-laki, setiap tindakan 

ketidaksenonohan yang kotor dengan laki-laki lain, dipidana dengan 

pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat diperpanjang sampai 2 

tahun. 

Penetrasi seksual dengan hewan yang hidup 

377B - (1) Setiap orang (A) yang – 

(a) menembus, dengan penis A, vagina, anus atau lubang dari hewan, 

atau 

(b) menyebabkan atau mengizinkan vagina, anus atau mulut A, 

sebagai kasus mungkin, untuk ditembus oleh penis binatang, harus 

bersalah melakukan pelanggaran. 

(2) Orang yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan ayat (1) 

dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat 

diperpanjang sampai 2 tahun, atau denda, atau dengan keduanya. 

(3) Setiap orang (A) yang - 

(a) menyebabkan setiap manusia (B) untuk menembus, dengan penis 

B, vagina, anus atau lubang dari hewan, atau 



 
 

 

(b) menyebabkan vagina, anus atau mulut, sebagai kasus mungkin, 

orang lain (B) untuk ditembus dengan penis binatang, akan 

bersalah melakukan kejahatan jika B tidak mengizinkan penetrasi.  

(4) Orang yang bersalah melakukan pelanggaran berdasarkan ayat (3) 

dipidana dengan pidana penjara untuk jangka waktu yang dapat 

diperpanjang sampai 20 tahun, dan juga harus dikenakan denda atau 

hukuman cambuk. 

Interpretasi bagian 375 menjadi 377B (pelanggaran seksual) 

377C . Dalam bagian 375 menjadi 377B – 

(a) penetrasi adalah tindakan masuknya penis ke vagina secara terus-

menerus dari masuk sampai dengan penarikan; 

(b) referensi untuk bagian tubuh meliputi referensi untuk bagian yang 

melibatkan pembedahan (khususnya, melalui prosedur pergantian 

seks); 

(c) untuk tujuan mengidentifikasi jenis kelamin seseorang - 

(i) jenis kelamin seseorang sebagaimana tercantum dalam 

kartu identitas orang itu dikeluarkan dibawah Undang-

Undang Registrasi Nasional (Pasal 201) pada saat aktivitas 

seksual berlangsung akan menjadi bukti prima facie dari 

jenis kelamin orang tersebut, dan 

(ii) orang yang telah menjalani prosedur pergantian seks harus 

diidentifikasi sebagai jenis kelamin yang mana orang 

tersebut telah diubah;  



 
 

 

(d) penetrasi, menyentuh atau aktivitas lain adalah "seksual" jika - 

(i) karena sifatnya itu seksual, apa pun keadaan atau tujuan 

apapun seseorang dalam kaitannya dengan hal itu mungkin, 

atau 

(ii) karena sifatnya mungkin seksual dan karena keadaan atau 

tujuan dari setiap orang dalam kaitannya dengan itu (atau 

keduanya) itu seksual; 

(e) "vagina" meliputi vulva. 

Kesalahan karena usia 

377D - (1) Tunduk pada ayat (2) dan (3) dan bagian 79, kesalahan yang 

wajar untuk usia seseorang tidak akan menjadi pertahanan untuk 

setiap tuduhan melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 376A (2), 

376B atau 376C. 

(2) Dalam hal orang yang pada saat dugaan pelanggaran berada dibawah 

usia 21 tahun, dan jika ia lebih dari atau di tas - 

(a) usia 16 tahun, akan menjadi pertahanan yang sah untuk dikenakan 

melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 376A (2), atau 

(b) usia 18 tahun, akan menjadi pertahanan yang sah untuk dikenakan 

melakukan pelanggaran berdasarkan pasal 376B atau 376C. 

(3) Untuk tujuan ayat (2), pertahanan dalam ayat tersebut tidak lagi 

tersedia jika pada saat pelanggaran, orang yang dituduh melakukan 

pelanggaran sebelumnya telah didakwa di pengadilan untuk suatu 

pelanggaran berdasarkan pasal 376A, 376B, 376C atau 376E, atau 



 
 

 

bagian 7 dari Piagam Anak-anak dan Pemuda (Bagian 38) atau pasal 

140 (1) (i) dari Piagam Perempuan (Bagian 353). 
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Tabel 2. 

Perbandingan mengenai Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perkosaan 

dalam Hukum Positif di Indonesia, Malaysia, dan Singapura di Masa Kini (Ius Constitutum) 

 

                      Negara               

  Pengaturan 

 

Indonesia 

 

Malaysia 

 

Singapura 

Sumber hukum  Pasal 285, Pasal 286 dan Pasal 

287 Bab XIV KUHP tentang 

kejahatan terhadap kesopanan. 

Pasal 375 – 377 Kode Penal 

Malaysia  

Pasal 375 – 377 Kode Penal 

Singapura. 

Sistem Hukum Eropa Kontinental Anglo Saxon  Anglo Saxon  

Definisi Perkosaan KUHP tidak mendefinisikan arti 

perkosaan secara langsung, 

tetapi ketiga pasal yang 

mengatur perkosaan (Pasal 285, 

pasal 286, dan pasal 287) 

mengandung unsur yang sama 

yaitu adanya persetubuhan diluar 

perkawinan tanpa persetujuan 

korban .   

Hukum Malaysia secara sempit 

mendefinisikan perkosaan 

sebagai penetrasi penis ke dalam 

vagina seorang wanita tanpa 

persetujuannya, serta hubungan 

seksual dengan atau tanpa 

persetujuan dari seorang gadis 

dibawah usia 16 tahun (Pasal 

375-377 Kode Penal) 

Dibawah hukum Singapura, 

perkosaan terjadi ketika seorang 

pria menembus vagina wanita 

dengan penisnya tanpa 

persetujuannya (S375 (1), Kode 

Penal).  

 

 

Pengecualian Bersetubuh dengan perempuan 

yang merupakan isterinya tidak 

dianggap perkosaan.  

Di Malaysia, hubungan seksual 

oleh seorang pria dengan isteri 

sendiri dalam pernikahan yang 

sah tidak dianggap perkosaan.  

Perkosaan dan penetrasi seksual 

dalam perkawinan yang sah bukan 

merupakan perkosaan.  
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Definisi Pelaku 

Perkosaan  

Tidak ada definisi pelaku 

perkosaan secara langsung. 

Tetapi berdasarkan pasal 285, 

286, dan 287 KUHP maka 

penulis mendefinisikan pelaku 

perkosaan adalah setiap pria 

yang dengan kekerasan atau 

ancaman memaksa perempuan 

yang bukan isterinya untuk 

bersetubuh dengannya diluar 

pekawinan, atau bersetubuh 

dengan perempuan yang bukan 

isterinya dan perempuan itu 

pingsan atau tidak berdaya, atau 

bersetubuh dengan perempuan 

yang bukan isterinya dan 

perempuan itu belum cukup 15 

tahun atau belum mampu untuk 

kawin.  

Pelaku perkosaan adalah seorang 

pria yang melakukan penetrasi 

penis ke dalam vagina seorang 

wanita tanpa persetujuannya 

serta yang melakukan seks 

dengan atau tanpa persetujuan 

dari seorang gadis di bawah usia 

16 tahun (bagian 375 – 377 

Kode Penal)  

Definisi pelaku perkosaan 

berdasarkan bagian 375 (1) Kode 

Penal adalah setiap pria yang 

menembus vagina seorang wanita 

dengan penisnya tanpa 

persetujuannya, atau dengan atau 

tanpa persetujuannya, ketika dia 

(korban) berada di bawah usia 14 

tahun.   

Objek atau Korban 

Perkosaan 

Dalam KUHP Indonesia yang 

dapat menjadi objek atau korban 

adalah wanita tanpa batas umur 

(pasal 285), wanita dalam 

keadaan pingsan atau tidak 

berdaya (pasal 286), dan wanita 

yang belum berumur 15 tahun 

atau belum waktunya kawin 

Dalam Kode Penal Malaysia 

yang dapat menjadi objek atau 

korban perkosaan adalah: 

wanita yang bukan isteri si 

pelaku dan si pelaku meminta 

hubungan seksual tanpa 

persetujuannya, wanita dibawah 

16 tahun dengan atau tanpa 

Dalam Kode Penal Singapura 

yang dapat menjadi objek atau 

korban perkosaan adalah: 

wanita yang bukan isteri si pelaku 

dan si pelaku meminta hubungan 

seksual tanpa persetujuannya, 

wanita dibawah 14 tahun dengan 

atau tanpa persetujuannya, wanita 



 
 

 
 

75 

(Pasal 287 ayat 1)  persetujuannya, wanita dibawah 

ketakutan atau sakit atau otoritas 

dengan atau tanpa 

persetujuannya, dan wanita itu 

yang adalah isteri si pelaku 

tetapi mendapatkan ancaman 

atau ketakutan agar ia mau 

berhubungan seksual dengan 

pelaku.  

dibawah ketakutan atau sakit atau 

otoritas dengan atau tanpa 

persetujuannya, wanita yang 

adalah isteri si pelaku tetapi 

mendapatkan ancaman atau 

ketakutan agar ia mau 

berhubungan seksual dengan 

pelaku, wanita yang masih 

berstatus sebagai isteri tetapi 

secara hukum dipisahkan untuk 

sementara dengan suami, wanita 

pekerja seks komersial dibawah 

usia 18 tahun.  

Penetrasi Seksual 

yang Melanggar 

Hukum  

Tidak diatur atau belum diatur 

dalam KUHP Indonesia  

Bukan merupakan perkosaan 

tetapi dianggap sebagai penetrasi 

seksual yang melanggar hukum.  

Pelaku dihukuman penjara 

maksimal 20 tahun dan denda 

atau hukuman cambuk. 

Dianggap melanggar hukum dan 

pelaku dikenakan hukuman 

penjara maksimal 20 tahun dan 

denda atau hukuman cambuk. 

(S375 (2) dan S376 (1) (4), Kode 

Penal). 

Pemidanaan atau 

Hukuman atas Tindak 

Pidana Perkosaan 

Hukuman penjara maksimal 12 

tahun untuk perkosaan dengan 

kekerasan atau ancaman 

kekerasan (Pasal 285 KUHP); 

Hukuman penjara maksimal 9 

tahun untuk perkosaan dengan 

perempuan yang bukan isterinya 

Hukuman penjara maksimal 20 

tahun dan denda atau hukuman 

cambuk untuk perkosaan biasa. 

Hukuman penjara minimal 5 

tahun dan maksimal 30 tahun, 

dan hukuman cambuk untuk 

Hukuman penjara hingga 20 

tahun, dan juga harus dikenakan 

denda atau hukuman cambuk 

untuk perkosaan biasa (Pasal 375) 

Hukuman penjara minimal 8 

tahun hingga 20 tahun ditambah 

cambukan minimal 12 cambukan 
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yang pingsan atau dalam 

keadaan tidak berdaya (Pasal 

286 KUHP); 

Hukuman penjara maksimal 9 

tahun untuk perkosaan dengan 

perempuan yang belum cukup 

15 tahun atau belum mampu 

kawin (Pasal 287 KUHP).  

 

perkosaan berat. 

Hukuman penjara minimal 8 

tahun dan maksimal 30 tahun, 

dan hukuman cambuk minimal 

10 cambukan untuk perkosaan 

sedarah.  

Hukum mati atau penjara 

minimal 15 tahun hingga 30 

tahun, dan hukuman cambuk 

minimal 10 cambukan untuk 

perkosaan yang menyebabkan 

kematian. 

untuk perkosaan berat dan 

perkosaan dibawah umur,   

(375(3) Kode Penal)  

Hukuman penjara minimal 8 

tahun dan maksimal 20 tahun 

ditambah cambukan tidak kurang 

dari 12 cambukan untuk 

perkosaan dengan kekerasan atau 

ancaman kekerasan (375(3) Kode 

Penal). 

a.  

Perkosaan dengan 

kekerasan atau 

ancaman kekerasan  

Hukuman penjara maksimal 12 

tahun (Pasal 285 KUHP)  

Pemerkosaan Berat (Perkosaan 

dengan kekerasan) dihukum 

penjara 5 tahun hingga 30 tahun, 

dan dicambuk (Pasal 376 Kode 

Penal) 

Perkosaan dengan kekerasan 

dihukum penjara 8 tahun hingga 

20 tahun ditambah cambukan 

minimal 12 cambukan (375(3) 

Kode Penal).  

Perkosaan dengan 

perempuan (yang 

bukan isterinya) yang 

sedang pingsan dan 

tidak berdaya 

Hukuman penjara maksimal 9 

tahun  (Pasal 286 KUHP) 

 

Diklasifikasikan dalam katergori 

pemerkosaan berat, dan dihukum 

penjara 5 tahun hingga 30 tahun, 

dan dicambuk (Pasal 376 Kode 

Penal) 

Dihukum penjara 8 tahun hingga 

20 tahun ditambah cambukan 

tidak kurang dari 12 cambukan 

(375(3) Kode Penal). 

Perkosaan dengan 

anak dibawah umur 

Hukuman penjara maksimal 9 

tahun (Pasal 287 KUHP). 

Diklasifikasikan dalam kategori 

perkosaan berat, dan dihukum 

Dihukum penjara 8 tahun hingga 

20 tahun ditambah cambukan 
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(perempuan yang 

belum mampu untuk 

kawin)  

Dibawah umur berarti dibawah 

15 tahun.  

penjara 5 tahun hingga 30 tahun, 

dan dicambuk. Dibawah umur 

berarti dibawah usia 16 tahun 

(Pasal 376 Kode Penal) 

tidak kurang dari 12 cambukan 

(375(3) Kode Penal). Kemudian, 

penetrasi seksual terhadap 

minoritas dibawah 16 dihukum 

penjara sampai dengan 10 tahun, 

atau denda, atau keduanya (Pasal 

376A  Kode Penal). Sedangkan 

pelanggaran terhadap minoritas 

yang berada dibawah usia 14 

tahun dihukum penjara maksimal 

20 tahun, dan juga harus 

dikenakan denda atau hukuman 

cambuk.  

Perkosaan dengan 

Wanita Hamil  

Tidak atau belum diatur di 

Indonesia  

Diklasifikasikan dalam kategori 

Pemerkosaan Berat, dan pelaku 

dihukum penjara 5 tahun hingga 

30 tahun, dan dicambuk (Pasal 

376 Kode Penal).  

Di Singapura dikategorikan 

sebagai pemerkosaan berat dan 

dihukum penjara 8 tahun hingga 

20 tahun ditambah cambukan 

minimal 12 cambukan (375(3) 

Kode Penal). 

Perkosaan Sedarah Tidak atau belum diatur di 

Indonesia 

Perkosaan Sedarah dipidana 

penjara 8 tahun hingga 30 tahun, 

dan dicambung minimal 10 

cambukan (Bagian 376 Kode 

Penal). 

Perkosaan Sedarah termasuk 

dalam perbuatan sumbang dan 

pelaku dihukum penjara hingga 5 

tahun, penjara hingga 14 tahun 

jika korban dibawah umur 14 

tahun, dan penjara hingga 5 tahun 

jika pelaku adalah wanita (376G 

Kode Penal).   
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Perkosaan dengan 

Pembunuhan  

Di Indonesia perkosaan dan 

pembunuhan diatur dalam 

peraturan yang berbeda. Pelaku 

perkosaan dan pembunuhan 

dijatuhi hukuman berlapis. 

Perkosaan diatur dalam Pasal 

285, 286, dan 287 KUHP, 

sedangkan pembunuhan diatur 

dalam Pasal 338-350 KUHP.  

Pelaku perkosaan dengan 

pembunuhan, serta percobaan 

perkosaan dan atau pembunuhan 

dihukum mati atau penjara 15 

tahun hingga 30 tahun, dan 

dihukum dengan cambuk 

minimal 10 cambukan. (Pasal 

376 Kode Penal).  

Di Singapura perkosaan dengan 

pembunuhan dihukum penjara 8 

tahun hingga 20 tahun ditambah 

cambukan minimal 12 cambukan 

(375(3) Kode Penal). 

Perkosaan dalam 

hubungan suami-isteri 

(perkawinan yang 

sah)  

Tidak atau belum diatur di 

Indonesia. Semua pasal 

mengenai tindak pidana 

perkosaan di Indonesia (pasal 

285, 286, dan 287 KUHP) 

menyatakan “perempuan yang 

bukan isterinya” jadi KUHP 

hanya mengganggap bahwa 

yang bisa menjadi objek 

perkosaan hanyalah wanita yang 

bukan isteri pelaku, sedangkan 

menurut penulis, perkosaan 

dalam perkawinan yang sah 

mungkin saja terjadi jika si 

suami memaksa isterinya untuk 

berhubungan seksual dengan dia 

tanpa persetujuan si isteri.  

Setiap suami dalam pernikahan 

yang sah, menyebabkan terluka 

atau takut mati atau sakit kepada 

istrinya atau orang lain untuk 

memiliki hubungan seksual 

dengan istrinya dipidana dengan 

pidana penjara hingga 5 tahun. 

(Pasal 375A Kode Penal).  

 

 

 

 

 

Pasal 375 Kode Penal Singapura 

menyatakan bahwa setiap suami 

dalam pernikahan yang sah, 

menyebabkan terluka atau takut 

mati atau sakit kepada istrinya 

atau orang lain untuk memiliki 

hubungan seksual dengan istrinya 

dipidana penjara 8 tahun hingga 

20 tahun. (Pasal 375 Kode Penal).  



 
 

 
 

79 

Perkosaan 

penggunaan benda  

Tidak atau belum diatur di 

Indonesia  

Hubungan seksual dengan 

penggunaan benda apapun ke 

dalam vagina atau anus orang 

lain tanpa persetujuannya 

dipidana penjara hingga 20 

tahun dan dicambuk. Hal ini 

tidak jika pengenalan benda 

apapun ke dalam vagina atau 

anus seseorang dilakukan untuk 

penegakan medis atau hukum 

(Pasal 377CA Kode Penal) 

Di Singapura termasuk dalam 

perbuatan sumbang (incest) dan 

pelaku dihukum dengan 5 tahun 

hingga 14 tahun penjara (376G 

Kode Penal).  

Seks Komersial dan 

Aktivitas Seksual 

yang berhubungan 

dengan anak dibawah 

umur sehingga 

dianggap sebagai 

perkosaan  

Tidak atau belum diatur dalam 

KUHP Indonesia.  

Tidak atau belum diatur dalam 

Kode Penal Malaysia.  

Seks komerial dan aktivitas 

seksual dengan anak dibawah 

umur 18 tahun dianggap 

pelanggaran di Singapura dan 

pelaku dipenjara hingga 7 tahun, 

atau denda, atau dengan keduanya 

(376B  (1) Kode Penal). 

Sedangkan, seseorang yang 

memfasilitasi pihak lain untuk 

berhubungan seks dengan pekerja 

seks komersial dibawah usia 18 

tahun maka dipenjara hingga 2 

tahun, denda, atau keduanya 

(376B  (2) Kode Penal). 

Selanjutnya, jika aktivitas seksual 

melibatkan perjalanan diluar 

Singapura dengan tujuan 
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berhubungan seks dengan pekerja 

seks komersial dibawah 18 tahun 

atau memfasilitasi seseorang 

untuk berhubungan seks dengan 

pekerja seks komersial dibawah 

18 tahun maka dipenjara hingga 

10 tahun, denda, atau keduanya 

(376C dan 376D Kode Penal). 

Kemudian, aktivitas seksual 

dengan pekerja seks komersial 

dibawah 16 dapat dipenjara 

selama 3 tahun hingga 10 tahun, 

atau denda, atau dengan keduanya 

(376 E Kode Penal).   

Seks Komersial atau 

Aktivitas Seksual 

dengan orang cacat 

mental 

Tidak ada atau belum diatur di 

KUHP Indonesia 

Tidak ada atau belum diatur di 

Kode Penal Malaysia 

Pengadaan aktivitas seksual 

dengan orang dengan cacat mental 

akan dipenjara selama 2 tahun 

hingga 10 tahun, denda, atau 

keduanya (376F Kode Penal) 

Perbuatan Sumbang  Tidak ada atau belum diatur di 

dalam KUHP Indonesia 

Di Malaysia diatur sebagai 

perkosaan sedarah dan 

perkosaan dengan benda.  

Perbuatan sumbang (perkosaan 

dengan benda dan perkosaan 

sedarah) dipenjara sampai 5 

tahun.  

 

Jika korban di bawah usia 14 

tahun, pelaku dihukum penjara 

sampai dengan 14 tahun. 

Sedangkan jika pelaku perbuatan 
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sumbang adalah seorang wanita 

maka ia dipenjara hingga 5 tahun 

(376G Kode Penal)  

Penetrasi seksual 

dengan mayat 

Tidak atau belum diatur dalam 

KUHP Indonesia  

Tidak atau belum diatur dalam 

Kode Penal Malaysia.  

Penetrasi seksual dengan mayat 

dipenjara sampai 5 tahun, atau 

denda, atau dengan keduanya. 

Sedangkan memaksa seseorang 

untuk berhubungan seksual 

dengan mayat dihukum penjara 

hingga 20 tahun, dan juga harus 

dikenakan denda atau hukuman 

cambuk (Pasal 377A Kode Penal)  

Penetrasi seksual 

dengan hewan hidup   

Tidak atau belum diatur dalam 

KUHP Indonesia.  

Tidak atau belum diatur dalam 

Kode Penal Malaysia.  

Penetrasi seksual dengan hewan 

hidup dipenjara sampai 2 tahun, 

atau denda, atau dengan 

keduanya. Sedangkan memaksa 

seseorang untuk berhubungan 

seksual dengan hewan hidup 

dihukum penjara hingga 20 tahun, 

dan juga harus dikenakan denda 

atau hukuman cambuk (Pasal 

377B Kode Penal)  

Perkosaan terhadap 

laki-laki atau pria 

Tidak atau belum diatur dalam 

KUHP Indonesia.  

Tidak atau belum diatur dalam 

Kode Penal Malaysia. 

Tidak atau belum diatur dalam 

Kode Penal Singapura. 

Perkosaan terhadap 

anak laki-laki (laki-

laki dibawah umur) 

Tidak atau belum diatur dalam 

KUHP Indonesia.  

Tidak atau belum diatur dalam 

Kode Penal Malaysia. 

Tidak atau belum diatur dalam 

Kode Penal Singapura. 
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Berdasarkan tabel diatas jelas bahwa dari segi kelengkapan pengaturan 

tentang perkosaan, Kode Penal Singapura adalah yang paling lengkap, kemudian 

diikuti dengan Kode Penal Malaysia, dan terakhir KUHP Indonesia paling tidak 

lengkap dalam pengaturan tentang perkosaan.  

Kemudian, dari segi hukuman untuk tindak pidana perkosaan cenderung 

paling berat di Malaysia, kemudian di Singapura, dan terakhir di Indonesia.  

Berdasarkan tabel diatas pula, nampak bahwa di Indonesia, Malaysia, dan 

Singapura belum mengatur perkosaan terhadap laki-laki atau anak laki-laki (laki-

laki dibawah umur), padahal perkosaan tidak hanya menimpa kaum perempuan. 

Amatlah baik jika ketiga negara tersebut memperbaharui pengaturan mengenai 

tindak pidana perkosaan dengan menambahkan hal ini.  
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C. Pengaturan Mengenai Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, dan 

Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perkosaan dalam Kebijakan Hukum 

Pidana di Indonesia di Masa Datang (sebagai Ius Constituendum) 

Setelah membahas perbandingan pengaturan mengenai tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan di 

Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagaimana dijelaskan di atas maka penulis 

akan membahas mengenai pengaturan mengenai tindak pidana, 

pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan 

dalam kebijakan hukum pidana di Indonesia di masa datang (sebagai ius 

constituendum). Tabel berikut ini akan memudahkan para pembaca dalam 

memahami pembahasan pada Poin C ini.  

Tabel III. 

Tabel Pengaturan mengenai Tindak Pidana, Pertanggungjawaban Pidana, 

dan Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perkosaan dalam Kebijakan Hukum 

Pidana di Indonesia di Masa Datang (sebagai Ius Constituendum) 

 

No 

  

KUHP  

Indonesia 

 

Kode Penal  

Malaysia 

 

Kode Penal 

Singapura 

1. Penetrasi Seksual 

yang Melanggar 

Hukum 

Tidak Ada Ada Ada 

Pidana - Pidana penjara 

maksimal 20 

tahun dan denda 

atau hukuman 

cambuk. 

Pidana penjara 

maksimal 20 

tahun dan denda 

atau hukuman 

cambuk.  

2. Perkosaan 

dengan kekerasan 

atau ancaman 

kekerasan 

Ada Ada Ada 
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Pidana Pidana penjara 

maksimal 12 

tahun 

Pidana penjara 5 

tahun hingga 30 

tahun, dan 

dicambuk. 

Pidana penjara 8 

tahun hingga 20 

tahun ditambah 

cambukan 

minimal 12 

cambukan 

3. Perkosaan 

dengan 

perempuan (yang 

bukan isterinya) 

yang sedang 

pingsan dan tidak 

berdaya 

Ada 

 

Ada 

(Diklasifikasikan 

dalam katergori 

pemerkosaan 

berat) 

Ada 

(Diklasifikasikan 

dalam katergori 

pemerkosaan 

berat) 

Pidana Pidana penjara 

maksimal 9 

tahun   

Pidana penjara 5 

tahun hingga 30 

tahun, dan 

dicambuk 

Pidana penjara 8 

tahun hingga 20 

tahun ditambah 

cambukan tidak 

kurang dari 12 

cambukan 

4. Perkosaan 

dengan anak 

dibawah umur 

(perempuan yang 

belum mampu 

untuk kawin) 

Ada Ada 

(Diklasifikasikan 

dalam katergori 

pemerkosaan 

berat) 

Ada 

(Diklasifikasikan 

dalam katergori 

pemerkosaan 

berat) 

Pidana Pidana penjara 

maksimal 9 

tahun  

Pidana penjara 5 

tahun hingga 30 

tahun, dan 

dicambuk. 

Pidana penjara 8 

tahun hingga 20 

tahun ditambah 

cambukan tidak 

kurang dari 12 

cambukan 

5. Perkosaan 

dengan Wanita 

Hamil 

Tidak ada Ada 

(Diklasifikasikan 

dalam katergori 

pemerkosaan 

berat).  

Ada 

(Diklasifikasikan 

dalam katergori 

pemerkosaan 

berat) 

Pidana - Pidana penjara 5 

tahun hingga 30 

tahun, dan 

dicambuk 

Pidana penjara 8 

tahun hingga 20 

tahun ditambah 

cambukan 

minimal 12 
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cambukan 

6. Perkosaan 

Sedarah 

Tidak Ada Ada Ada 

 - Pidana penjara 8 

tahun hingga 30 

tahun, dan 

dicambung 

minimal 10 

cambukan 

Pidana penjara 

hingga 5 tahun 

hingga 14 

7. Perkosaan 

dengan 

Pembunuhan dan 

atau percobaan 

pembunuhan 

Tidak Ada 

 

(Di Indonesia 

perkosaan dan 

pembunuhan 

diatur dalam 

peraturan yang 

berbeda.Perkosa

an diatur dalam 

Pasal 285, 286, 

dan 287 KUHP, 

sedangkan 

pembunuhan 

diatur dalam 

Pasal 338-350 

KUHP)  

Ada Ada 

Pidana - Dipidana mati 

atau penjara 15 

tahun hingga 30 

tahun, dan 

dihukum dengan 

cambuk minimal 

10 cambukan. 

Pidana penjara 8 

tahun hingga 20 

tahun ditambah 

cambukan 

minimal 12 

cambukan 

8. Perkosaan dalam 

hubungan suami-

isteri 

(perkawinan 

yang sah) 

Tidak ada Ada 

 

Ada 

Pidana - Pidana penjara Pidana penjara 8 
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hingga 5 tahun. tahun hingga 20 

tahun. 

9. Perkosaan 

dengan 

penggunaan 

benda 

Tidak ada Ada Ada 

(Di Singapura 

termasuk dalam 

perbuatan 

sumbang) 

Pidana - Dipidana penjara 

hingga 20 tahun 

dan dicambuk 

Pidana penjara 5 

tahun hingga 14 

tahun. 

10. Seks Komersial 

dan Aktivitas 

Seksual yang 

berhubungan 

dengan anak 

dibawah umur 

sehingga 

dianggap sebagai 

perkosaan 

Tidak Ada Tidak Ada Ada 

Pidana - - Pidana penjara 2 

tahun hingga 10 

tahun, atau denda, 

atau dengan 

keduanya.  

11. Seks Komersial 

atau Aktivitas 

Seksual dengan 

orang cacat 

mental 

Tidak Ada Tidak Ada Ada 

Pidana   Pidana penjara 

selama 2 tahun 

hingga 10 tahun, 

denda, atau 

keduanya 

12. Penetrasi seksual 

dengan mayat 

Tidak Ada Tidak Ada Ada 

Pidana - - Pidana penjara 

sampai 5 tahun, 

atau denda, atau 

dengan keduanya.  
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Jika memaksa 

seseorang untuk 

berhubungan 

seksual dengan 

mayat dihukum 

penjara hingga 20 

tahun, dan juga 

harus dikenakan 

denda atau 

hukuman cambuk  

13. Penetrasi seksual 

dengan hewan 

hidup   

Tidak Ada Tidak Ada Ada 

 

Pidana - - Pidana penjara 

sampai 2 tahun, 

atau denda, atau 

dengan keduanya.  

 

Jika memaksa 

seseorang untuk 

berhubungan 

seksual dengan 

hewan hidup 

dihukum penjara 

hingga 20 tahun, 

dan juga harus 

dikenakan denda 

atau hukuman 

cambuk.  

14. Perkosaan 

terhadap laki-laki 

atau pria   

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

 

Pidana - - - 

15. Perkosaan 

terhadap anak 

laki-laki (laki-

laki dibawah 

umur)   

Tidak Ada Tidak Ada Tidak Ada 

 

Pidana - - - 
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Berdasarkan tabel diatas maka akan dibahas mengenai pengaturan mengenai 

tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan pemidanaan dalam tindak pidana 

perkosaan dalam kebijakan hukum pidana di indonesia di masa datang (sebagai 

ius constituendum) sebagai berikut: 

1. Pengaturan mengenai Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia di Masa   

Datang (Ius Constituendum)  

Saat ini hukum positif di Indonesia yang mengatur mengenai 

perkosaan adalah Pasal 285, 286, dan 287 KUHP. Saat ini KUHP Indonesia 

hanya mengatur mengenai perkosaan terhadap wanita yang bukan isterinya 

(pasal 285 KUHP), kemudian perkosaan terhadap wanita yang tidak berdaya 

atau pingsan yang bukan isterinya (pasal 286 KUHP), dan terakhir 

perkosaan terhadap anak dibawah umur 15 tahun (pasal 287 KUHP). 

Kemudian, saat ini perkosaan di Indonesia juga didefinisikan hanya sebagai 

masuknya penis ke dalam vagina. 

Pengaturan mengenai perkosaan di Indonesia di masa datang harus 

dilengkapi seperti Kode Penal Malaysia dan Kode Penal Singapura. Kode 

Penal Malaysia dan Kode Penal Singapura tidak hanya mengatur mengenai 

perkosaan terhadap perempuan yang bukan isterinya, terhadap perempuan 

yang tidak berdaya yang bukan isterinya, dan terhadap anak dibawah umur.  

Di Malaysia juga diatur mengenai perkosaan terhadap saudara 

kandung atau setengah kandung (perkosaan sedarah), perkosaan dengan 

isterinya jika pelaku memaksa atau  menyakiti isterinya untuk berhubungan 

seksual dengan dia.  
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Kemudian, Singapura juga mengatur mengenai perkosaan terhadap 

saudara kandung atau setengah kandung (perkosaan sedarah), perkosaan 

dengan isterinya jika pelaku memaksa atau menyakiti isterinya untuk 

berhubungan seksual dengan dia, perkosaan terhadap pekerja seks komersial 

dibawah 18 tahun, perkosaan terhadap mayat, dan perkosaan terhadap 

hewan hidup.  

Selanjutnya, di Malaysia perkosaan juga tidak semata-mata masuknya 

penis ke dalam vagina tetapi juga dapat masuknya benda ke dalam vagina 

atau anus, atau masuknya penis ke dalam anus atau mulut tanpa persetujuan 

yang bersangkutan.  

Terakhir, di Singapura, perkosaan sangat luas yaitu meliputi 

masuknya penis ke dalam vagina, masuknya benda ke dalam vagina atau 

anus, masuknya penis ke dalam anus atau mulut, masuknya penis hewan ke 

dalam vagina atau anus atau mulut tanpa persetujuan yang bersangkutan, 

serta masuknya penis ke dalam vagina mayat.  

Berdasarkan kelengkapan pengaturan di kedua negara tersebut maka 

pengaturan (hukum positif) di Indonesia mengenai tindak pidana perkosaan 

perlu diperlengkapi atau diperbarui. Sangatlah sempit jika perkosaan hanya 

didefinisikan sebagai masuknya penis ke dalam vagina tanpa persetujuan 

yang bersangkutan, dan sangatlah sempit jika yang bisa menjadi korban 

hanyalah perempuan yang bukan isteri, perempuan yang tidak berdaya dan 

bukan isteri, serta anak dibawah umur. Korban seharusnya juga meliputi 

laki-laki, perempuan, anak-anak dibawah umur, isteri atau suami yang tidak 
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berdaya, isteri atau suami yang dipaksa berhubungan seksual, orang cacat 

mental, dan orang dalam tekanan atau ketakutan. Perkosaan dalam rumah 

tangga, penggunaan mayat untuk perbuatan seksual, perkosaan dengan 

menggunakan benda, dan perkosaan dengan penggunaan hewan juga perlu 

diatur di KUHP Indonesia.  

Tabel IV. 

Tabel Jenis-jenis Tindak Pidana Perkosaan yang Perlu Diformulasikan 

dalam Kebijakan Hukum Pidana di Indonesia di Masa Datang (sebagai Ius 

Constituendum) 

 

No. 

 

Keterangan 

Eksitensi di KUHP 

Indonesia saat ini (ius 

constitutum) 

 

Rekomendasi 

Ada Tidak Ada 

1. Penetrasi seksual 

yang melanggar 

hukum 

 √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

2. Perkosaan dengan 

kekerasan atau 

ancaman kekerasan 

√  Hukuman perlu 

diperberat hingga 

maksimal 30 tahun 

seperti di Malaysia 

dan Singapura 

3.  Perkosaan dengan 

perempuan (yang 

bukan isterinya) 

yang sedang 

pingsan dan tidak 

berdaya 

√  Hukuman perlu 

diperberat hingga 

maksimal 30 tahun 

seperti di Malaysia 

dan Singapura 

4. Perkosaan dengan 

anak dibawah umur 

(perempuan yang 

belum mampu 

untuk kawin) 

√  Hukuman perlu 

diperberat hingga 

maksimal 30 tahun 

seperti di Malaysia 

dan Singapura 

5. Perkosaan dengan  √ Perlu 

diformulasikan 
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wanita hamil dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

6. Perkosaan sedarah  √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

7. Perkosaan dengan 

pembunuhan dan 

atau percobaan 

pembunuhan 

 √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

8. Perkosaan dalam 

hubungan suami-

isteri (perkawinan 

yang sah) 

 √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

9. Perkosaan dengan 

penggunaan benda 

 √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

10. Seks Komersial dan 

Aktivitas Seksual 

yang berhubungan 

dengan anak 

dibawah umur 

sehingga dianggap 

sebagai perkosaan 

 √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

11. Seks Komersial 

atau Aktivitas 

Seksual dengan 

orang cacat mental 

 √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

12. Penetrasi seksual 

dengan mayat 

 √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 
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datang. 

13. Penetrasi seksual 

dengan hewan 

hidup   

 √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

14. Perkosaan terhadap 

laki-laki atau pria 

 √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

15. Perkosaan terhadap 

anak laki-laki (laki-

laki dibawah umur) 

 √ Perlu 

diformulasikan 

dalam KUHP 

Indonesia di masa 

datang. 

 

Berdasarkan tabel di atas maka penulis merekomendasikan agar 

KUHP Indonesia yang baru menambahkan pasal-pasal mengenai tindak 

pidana perkosaan, meliputi: penetrasi seksual yang melanggar hukum, 

perkosaan dengan wanita hamil, perkosaan sedarah, perkosaan dengan 

pembunuhan atau percobaan pembunuhan, perkosaan dalam hubungan 

suami isteri atau perkawinan yang sah (marrital rape),  perkosaan dengan 

penggunaan benda, seks komersial atau aktivitas seksual yang berhubungan 

dengan anak dibawah umur sehingga dianggap sebagai perkosaan, seks 

komersial atau aktivitas seksual dengan orang cacat mental, penetrasi 

seksual dengan mayat, penetrasi seksual dengan hewan hidup, perkosaan 

terhadap laki-laki atau pria, dan perkosaan terhadap anak laki-laki (laki-laki 

dibawah umur).  
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Penulis hanya dapat merekomendasikan agar jenis-jenis tindak pidana 

perkosaan di atas diformulasikan dalam KUHP Indonesia di masa datang 

demi melindungi korban tindak pidana perkosaan. Mengenai isi dan 

pemidanaan dalam pasal-pasal untuk jenis-jenis tindak pidana perkosaan di 

atas, penulis merasa belum cakap dan belum memiliki cukup kapasitas 

untuk memberikan rekomendasi.  

2. Pertanggungjawaban Pidana Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia di 

Masa Datang (Ius Constituendum) 

Dalam KUHP Indonesia perkosaan dihukum dengan penjara 

maksimal 12 tahun, atau 9 tahun jika wanita yang diperkosa tidak sadar atau 

pingsan, dan 9 tahun jika yang diperkosa belum berumur 15 tahun atau 

belum mampu kawin. 

Seharusnya di masa yang akan datang KUHP Indonesia lebih keras 

dalam menghukum para pelaku perkosaan. Di Malaysia dan Singapura, 

perkosaan dihukum dengan penjara hingga 20 tahun, denda, serta 

cambukan. Di Indonesia seharusnya diterapkan hukuman yang sama 

beratnya seperti di Malaysia dan Singapura, terkecuali hukuman cambuk 

karena menurut penulis hukuman tersebut tidak sesuai dengan hak asasi 

manusia yang diakui di Indonesia. 

Pertanggungjawaban pidana untuk tindak pidana perkosaan di 

Indonesia saat ini (ius constitutum) hanya mencakup hukuman terhadap 

pelaku perkosaan yang melakukan perkosaan terhadap perempuan yang 

bukan isterinya, pelaku perkosaan yang melakukan perkosaan terhadap 

perempuan yang bukan isterinya yang sedang pingsan atau tidak berdaya, 
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dan pelaku perkosaan yang melakukan perkosaan terhadap anak dibawah 

umur (perempuan yang belum mampu untuk kawin). Pertanggungjawaban 

pidana tersebut hanya menyatakan bahwa yang dapat bertanggungjawab 

terhadap tindak pidana perkosaan di Indonesia adalah laki-laki yang 

melakukan perkosaan terhadap wanita yang bukan isterinya, terhadap 

wanita yang sedang pingsan atau tidak berdaya, dan terhadap perempuan 

dibawah umur.  

KUHP Indonesia di masa datang (ius constituendum) harus dapat 

menghukum semua pelaku tindak pidana perkosaan, yaitu dengan 

mengkriminalisasi para pelaku tindak pidana perkosaan yang melakukan 

jenis-jenis tindak pidana perkosaan yang belum diatur dalam KUHP 

Indonesia saat ini. Pelaku tindak pidana perkosaan yang harus dicakup oleh 

KUHP di Indonesia di masa datang adalah:  

1. Pelaku tindak pidana perkosaan yang melakukan penetrasi 

seksual yang melanggar hukum. 

2. Pelaku tindak pidana perkosaan yang melakukan perkosaan 

dengan kekerasan atau ancaman kekerasan. 

3. Pelaku tindak pidana perkosaan yang melakukan perkosaan 

dalam rumah tangga (marrital rape) atau dalam hubungan 

suami-isteri yang sah, yaitu suami atau isteri yang melakukan 

perkosaan terhadap pasangannya.  
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4. Pelaku yang melakukan perkosaan terhadap wanita hamil, 

misalnya: suami yang memaksa isterinya yang sedang hamil 

untuk melakukan hubungan seksual dengannya. 

5. Pelaku yang melakukan perkosaan terhadap saudara sedarah, 

misalnya: kakak atau adik kandung maupun setengah 

kandung yang melakukan perkosaan terhadap saudara 

kandung atau setengah kandung, sepupu yang melakukan 

perkosaan terhadap sepupunya, paman yang melakukan 

perkosaan terhadap keponakannya, dan lain  sebagainya.   

6. Pelaku yang melakukan perkosaan sekaligus pembunuhan. 

7. Pelaku yang melakukan perkosaan dengan penggunaan benda, 

misalnya menggunakan botol, menggunakan jari, dan lain 

sebagainya.  

8. Pelaku yang melakukan perkosaan terhadap pekerja seks 

komersial (PSK). 

9. Pelaku yang melakukan perkosaan terhadap korban yang 

cacat mental. 

10. Pelaku yang melakukan perkosaan dengan mayat. 

11. Pelaku yang melakukan perkosaan terhadap hewan hidup. 

12. Pelaku yang melakukan perkosaan terhadap laki-laki atau 

pria, misalnya: pelaku sodomi. 

13. Pelaku yang melakukan perkosaan terhadap anak laki-laki 

dibawah umur, misalnya: pelaku sodomi. 
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Para pelaku yang masuk dalam kategori di atas harus diatur secara 

jelas dalam KUHP Indonesia sehingga aparat penegak hukum dapat 

memutuskan pertanggungjawaban pidana yang sesuai dan jelas.  

3. Pemidanaan dalam Tindak Pidana Perkosaan di Indonesia di Masa 

Datang (Ius Constituendum) 

 

Pemidanaan dalam tindak pidana perkosaan berdasarkan KUHP 

adalah sesuai dengan putusan dari pengadilan mengenai berat atau tidaknya 

tindak pidana yang dilakukan. Namun, pemidanaan di Indonesia untuk 

tindak pidana perkosaan kurang lengkap karena semua peraturan hanya 

menyatakan bahwa korban adalah wanita yang bukan isterinya sehingga jika 

perkosaan terjadi pada wanita yang merupakan isterinya seperti pada 

marrital rape maka hal ini seolah-olah dibiarkan oleh KUHP. Kemudian, 

KUHP juga hanya menyatakan bahwa perkosaan hanya bisa terjadi karena 

bertemunya vagina dan penis, sedangkan perkosaan bisa terjadi dengan 

penggunaan benda, dengan lubang mulut, ataupun dengan lubang anus. 

Pemidanaan di Indonesia terhadap tindak pidana perkosaan juga perlu 

mengakomodir marital rape dan perkosaan yang lebih luas dimana 

perkosaan tidak didefinisikan hanya sebagai masuknya penis ke dalam 

vagina, tetapi juga masuknya benda (selain penis) ke vagina, ataupun 

masuknya benda baik penis maupun selain penis ke dalam lubang anus 

maupun mulut.   

Berdasarkan tabel dan uraian di atas maka dalam rangka pembaharuan 

hukum pidana, pengaturan Ius Constituendum hukum positif tentang 

perkosaan di Indonesia harus diatur lebih rinci tentang: 
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1. Penetrasi seksual yang melanggar hukum 

2. Perkosaan dengan wanita hamil 

3. Perkosaan sedarah 

4. Perkosaan dengan pembunuhan dan atau percobaan pembunuhan 

5. Perkosaan dalam hubungan suami-isteri 

6. Perkosaan dengan penggunaan benda 

7. Seks komersial dan aktivitas seksual yang berhubungan dengan 

anak dibawah umur sehingga dianggap sebagai perkosaan 

8. Seks Komersial atau Aktivitas Seksual dengan orang cacat mental 

9. Penetrasi seksual dengan mayat 

10.  Penetrasi seksual dengan hewan hidup  

11.  Perkosaan terhadap laki-laki 

12.  Perkosaan terhadap anak laki-laki (laki-laki dibawah umur)  

Adapun, untuk perkosaan terhadap laki-laki dan perkosaan terhadap 

anak laki-laki (laki-laki dibawah umur), Malaysia dan Singapura juga harus 

memperbaharui pengaturan mengenai perkosaan dengan menambahkan hal 

ini.  

Dari pembahasan di atas, maka untuk menambah kaya penelitian ini 

penulis melakukan wawancara dengan Rika Saraswati dan Donny 

Danardono. Kedua narasumber adalah dua pakar gender.  

Dalam wawancara yang telah dilakukan, Rika Saraswati memberikan 

pendapatnya sebagai berikut: 
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“Perkosaan terhadap perempuan yang adalah isteri pelaku (marrital 

rape) juga perlu diatur di KUHP Indonesia walaupun di Undang-

Undang KDRT juga telah mengatur”.
54

  

   

Beliau tidak memberikan penjelasan Pasal mengenai marrital rape 

dalam Undang-Undang KDRT. Namun, penulis menemukan bahwa 

Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan 

dalam Rumah Tangga mengatur mengenai kekerasan seksual dalam rumah 

tangga yaitu pada Pasal 8, dan Pasal 46-48. Menurut hemat penulis, maksud 

dari “kekerasan seksual dalam rumah tangga” tidak jelas apakah juga 

meliputi perkosaan terhadap isteri atau tidak sebab perkosaan adalah 

hubungan seksual dimana salah satu korban tidak setuju untuk melakukan 

hubungan seksual, sedangkan kekerasan seksual dalam rumah tangga dapat 

diartikan sebagai hubungan seksual yang disertai pemukulan, ancaman, dan 

lain sebagainya yang sejenis.  

Selanjutnya, mengenai perkosaan dengan benda selain penis yang 

telah diatur di Malaysia dan Singapura, Rika Saraswati memberikan 

pendapatnya sebagai berikut:  

“Perkosaan selain masuknya penis ke dalam vigina (perkosaan dengan 

benda selain penis, misalnya: jari, botol, penis hewan, dll), ataupun 

masuknya benda baik penis maupun selain penis ke dalam  lubang 

anus maupun mulut sebagaimana telah diatur di Malaysia dan 

Singapura juga harus dimasukan ke dalam KUHP Indonesia. 

Sebenarnya pemerintah Indonesia telah menyusun Rancangan 

Undang-Undang Kekerasan Seksual yang mencakup hal tersebut di 

atas, tetapi tidak menjadi masalah jika ingin dijadikan delik-delik 

dalam KUHP”.
55

 

 

                                                           
54

 Wawancara dengan Rika Saraswati yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2014. 
55

 Ibid. 
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Kemudian mengenai Perkosaan sedarah (perkosaan terhadap korban 

yang memiliki hubungan darah dengan pelaku), beliau mengemukakan 

pendapatnya sebagai berikut:  

“KUHP Indonesia juga perlu mengatur perkosaan sedarah karena 

sebenarnya perkosaan terhadap siapapun itu sama yakni tetap 

merupakan perkosaan. Selain itu perkosaan terhadap laki-laki juga 

perlu diatur di KUHP Indonesia karena belum ada dalam KUHP 

Indonesia”.
56

  

Kemudian, peraturan mengenai perkosaan terhadap mayat yang telah 

diatur di Singapura. Menurut beliau hal ini dapat dikategorikan sebagai 

penyalahgunaan mayat dalam KUHP Indonesia saat ini.
57

 Adapun, menurut 

hemat penulis memang hal tersebut dapat dikategorikan sebagai 

penyalahgunaan mayat dalam KUHP Indonesia tetapi akan lebih baik jika 

hal tersebut juga diatur dalam delik perkosaan sehingga masyarakat 

Indonesia lebih mudah mengetahui terjadinya perkosaan jenis ini.  

Kemudian, di Singapura pelaku perkosaan terhadap anak dibawah 18 

tahun (walaupun anak itu adalah seorang prostitusi) tetap dihukum 

mengingat bahwa 18 tahun adalah dibawah umur menurut hukum 

Singapura. Menurut narasumber, KUHP Indonesia harus mengatur hal ini.
58

 

Di Malaysia dan Singapura, hukuman untuk tindak pidana perkosaan 

tidak hanya dipenjara tetapi juga dicambuk. Beliau tidak setuju dengan hal 

ini karena hukuman cambuk sangatlah menyiksa.
59

 

                                                           
56

 Ibid. 
57

 Ibid. 
58

 Ibid. 
59

 Ibid.  
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Jika delik-delik perkosaan dalam KUHP Indonesia diperbaharui 

sehingga mencakup hal-hal di atas sebagaimana telah diatur di Malaysia dan 

Singapura, beliau berpendapat sebagai berikut: 

“Hal-hal tersebut akan sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia 

karena delik perkosaan terus berkembang. Hukuman dalam KUHP 

Indonesia untuk tindak pidana perkosaan harus diperberat dan terus 

diperbaharui, tetapi Indonesia tidak perlu memasukan hukuman 

cambuk seperti di Malaysia dan Singapura karena hukuman cambuk 

sangat menyiksa”.
60

 

Secara garis besar, penulis sependapat dengan pendapat Rika 

Saraswati bahwa KUHP Indonesia perlu memasukkan delik-delik perkosaan 

yang telah diatur di Malaysia dan Singapura tetapi tidak perlu memasukkan 

hukuman cambuk.  

Setelah membahas hasil wawancara dengan Rika Saraswati, penulis 

akan membahas mengenai hasil wawancara dengan Donny Danardono. 

Berikut adalah hasil wawancara dengan Donny Danardono:  

“Perkosaan terhadap perempuan yang adalah isteri pelaku (marrital 

rape) juga perlu diatur di KUHP Indonesia karena banyak kasus 

sedemikian rupa tetapi banyak isteri yang tidak tahu bahwa hal itu 

adalah perkosaan. Biasanya LBH Perempuan menerima laporan dari 

korban (para isteri) bahwa mereka merasa perilaku seksual suami 

mereka aneh. Dengan diaturnya hal ini di KUHP Indonesia, maka para 

isteri yang menjadi korban marrital rape akan tahu bahwa mereka 

sebenarnya adalah korban marrital rape dari suami mereka”.
61

  

Menurut beliau, perkosaan selain masuknya penis ke dalam vigina 

(perkosaan dengan benda selain penis, misalnya: jari, botol, penis hewan, 

dll), ataupun masuknya benda baik penis maupun selain penis ke dalam  

lubang anus maupun mulut sebagaimana telah diatur di Malaysia dan 

                                                           
60

 Ibid.  
61

 Wawancara dengan Donny Danardono yang diselenggarakan pada tanggal 27 November 2014. 
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Singapura juga harus dimasukan ke dalam KUHP Indonesia. Menurut 

beliau, Indonesia perlu mengatur secara terperinci bentuk-bentuk atau 

macam-macam perkosaan karena semakin terperinci hukum merumuskan 

perkosaan maka korban lebih mudah mengetahui terjadinya perkosaan dan 

pengadilan juga lebih mudah memeriksa kasus-kasus perkosaan. Beliau juga 

menambahkan bahwa perkosaan dengan hewan dapat dikategorikan sebagai 

pidana karena perkosaan dengan hewan melanggar hak binatang. Hewan 

bukanlah objek yang bisa dipakai untuk kesenangan manusia.
62

 

Selanjutnya, penulis melakukan wawancara mengenai perkosaan 

sedarah (perkosaan terhadap korban yang memiliki hubungan darah dengan 

pelaku) sebagaimana sudah diatur di Malaysia dan Singapura. Menurut 

narasumber, KUHP Indonesia juga perlu mengatur hal ini demi mencegah 

kemungkinan hal itu terjadi, walaupun beliau belum pernah mendengar 

kasus serupa.
63

 

Hal yang selanjutnya menjadi objek bahasan adalah perkosaan 

terhadap laki-laki. Berikut adalah pendapat narasumber mengenai hal 

tersebut:  

“Perkosaan terhadap laki-laki perlu diatur di KUHP Indonesia karena 

banyak kasus dimana korban adalah laki-laki, khususnya pada 

kelompok homoseksual. Di Indonesia juga sangat mungkin terjadi 

kasus perempuan memperkosa laki-laki karena perkosaan adalah 

hubungan seksual yang dipaksakan dengan berbagai cara ke pihak 

lain, misalnya saja dengan memasukkan obat perangsang, dan lain 

sebagainya”.
64
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Di Singapura ada peraturan mengenai perkosaan terhadap mayat. 

Narasumber tidak bisa menjawab hal ini karena dalam hukum pidana, 

sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika ada korban. 

Dalam kasus perkosaan terhadap mayat yang menjadi permasalahan adalah 

siapa yang dilecehkan, dan mayat juga tidak bisa menjadi korban.
65

 Namun, 

menurut hemat penulis mayat bisa menjadi korban perkosaan karena 

Singapura tidak akan mengatur hal tersebut jika tidak dimungkinkan 

terjadinya kasus serupa. Selain itu menurut Sudarto dalam bukunya yang 

berjudul Hukum Pidana I, fungsi hukum pidana juga dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu fungsi yang umum dan fungsi yang khusus. Fungsi 

hukum pidana yang umum adalah mengatur hidup kemasyarakatan atau 

menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Sedangkan fungsi hukum pidana 

yang khusus adalah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan 

yang hendak memperkosanya dengan sanksi yang berupa pidana yang 

sifatnya lebih tajam jika dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada 

cabang hukum lainnya. Kepentingan hukum (benda hukum) tersebut dapat 

mengenai harta benda, kehormatan, badan, nyawa, dan lain sebagainya
66

. 

Berdasarkan fungsi hukum pidana yang khusus, mayat adalah benda hukum 

yang menurut hemat penulis juga perlu dihormati. Artinya penulis 

berpendapat bahwa mayat bisa menjadi korban karena mayat adalah benda 

hukum, dan perkosaan terhadap mayat juga perlu diatur di KUHP Indonesia. 

                                                           
65

 Ibid. 
66

 Sudarto, Op. cit., hal. 12. 



 
 

103 
 

Di Singapura pelaku perkosaan terhadap anak dibawah 18 tahun 

(walaupun anak itu adalah seorang prostitusi) tetap dihukum mengingat 

bahwa 18 tahun adalah dibawah umur menurut hukum Singapura. Pendapat 

narasumber berkaitan dengan hal ini adalah:  

“KUHP Indonesia harus mengatur hal ini karena seorang pekerja seks 

komersial (pelacur) bukan objek dimana orang bisa 

melecehkannya”.
67

  

Selanjutnya, di Malaysia dan Singapura hukuman untuk tindak pidana 

perkosaan tidak hanya dipenjara tetapi juga dicambuk. Donny Danardono 

tidak setuju dengan hal ini. Berikut adalah pendapat beliau dalam 

wawancara dengan penulis:  

“Saya tidak setuju mengenai hukuman cambuk karena hukum pidana 

(pemidanaan) berguna untuk memulihkan kemanusiaan. Penjara 

adalah lembaga kemasyarakatan supaya seorang pelaku tindak pidana 

bisa bermasyarakat kembali setelah pemidanaan. Cambuk, hukuman 

mati, dan lain sebagainya yang sama macamnya, bukan untuk 

mengubah pelaku agar bisa bermasyarakat kembali dan bukan untuk 

memulihkan kemanusiaan pelaku,  melainkan hanya untuk balas 

dendam dan menyakiti pelaku”.
68

 

 

Jika delik-delik perkosaan dalam KUHP Indonesia diperbaharui 

sehingga mencakup hal-hal di atas, menurut narasumber hal ini tidak sesuai 

dengan kondisi masyarakat Indonesia karena masyarakat Indonesia masih 

meyakini laki-laki bukan korban walaupun kasus perkosaan dimana korban 

adalah laki-laki benar-benar ada di Indonesia. Menurut beliau, walaupun 

hal-hal di atas tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia, KUHP 

Indonesia perlu mencakup hal-hal di atas supaya masyarakat tahu.  
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