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ABSTRAK 
 

Perkosaan merupakan tindak pidana 
yang sangat meresahkan. Tidak hanya itu 
kadang-kadang tindak pidana perkosaan 
juga diiringi oleh tindak pidana lainnya, 
misalnya kekerasan, ancaman, bahkan 
hingga terjadi pembunuhan. Modus ope-
randinya juga meningkat dari sisi kuali-
tasnya. Hingga tidak jarang menimbulkan 
rasa trauma yang mendalam bagi kor-
bannya, tidak hanya secara fisik tapi juga 
psikis. 

Aturan hukum tentang perkosaan 
tertera di KUH Pidana dan juga hukum 
Islam. Dengan paradigma, sumber, nilai 
filosofis yang berbeda, maka tidak heran 
jika dua system itu tentunya menghasilkan 
produk yang berbeda pula dari segi 
definisi, unsur-unsur serta sanksi hukum 
yang dijatuhkan kepada pelaku per-
kosaan. 
 
Kata Kunci :  Tindak Pidana, Perkosaan, 

Komparatif, Pidana, Hukum 
Islam 

 
PENDAHULUAN 

 
Permasalahan kejahatan yang terjadi 

dalam hidup tentu tidak akan ada 
habisnya. Moral yang tidak terbina dengan 
baik serta kurangnya pendidikan agama, 
membuat moral seseorang menjadi ter-
abaikan sehingga hal itu akan berdampak 
pada kehidupan sehari-hari pada pelang-
garan norma-norma yang ada di tengah 
masyarakat, misalnya banyak terjadi 
kasus pemerkosaan. Bukan hanya ter-
hadap wanita dewasa saja, tetapi juga 
anak-anak acap kali menjadi korban. 

Maraknya kasus perkosaan saat ini 
mengindikasikan bahwa sanksi hukum 
untuk kasus tersebut ternyata belum 
memberikan efek jera bagi pelakunya. 
Misalnya kasus perkosaan seorang maha-
siswi di India yang melibatkan delapan 

belas pelaku hingga mengakibatkan kor-
ban meninggal dunia. Belum lagi bebe-
rapa kasus yang melibatkan seorang ayah 
yang tega memperkosa anak kandungnya 
sendiri hingga hamil. Semua kasus 
tersebut mendeskripsikan bahwa  pemer-
kosaan selalu berakibat buruk bagi kor-
bannya.  

Tingkat kejahatan seksual terutama 
pemerkosaan di Indonesia boleh dibilang 
cukup tinggi. Maraknya peredaran film-film 
porno juga tersedianya konten-konten 
yang menayangkan pornografi di dunia 
maya, menjadi salah satu penyumbang 
terbesar penyebab terjadinya kasus-kasus 
pemerkosaan. Kejahatan seksual ini tidak 
hanya dilakukan oleh orang awam yang 
tidak memiliki pendidikan yang memadai, 
tetapi juga dilakukan oleh orang-orang 
yang berpendidikan tinggi.  

Penyebab utama terjadinya pemer-
kosaan adalah faktor wanita yakni wanita 
yang menggunakan pakaian yang seronok 
yang mengundang nafsu birahi bagi 
siapapun yang melihatnya. Akan tetapi 
jika ditinjau lebih jauh faktor-faktor 
penyebab terjadinya pemerkosaan tidak 
hanya terbatas itu saja.  Eksistensi Pasal 
285 KUH Pidana tentang perkosaan 
penting sekali agar mampu meminimalisir 
kasus pemerkosaan yang begitu marak 
belakangan ini. 

Pada sisi lain, Islam sebagai agama 
yang sangat menghormati posisi wanita. 
Oleh karena itu dalam Islam, wanita 
dilarang untuk membuka auratnya, yang 
merupakan perintah tegas untuk meng-
hindari terjadinya kasus pidana perko-
saan. 

Mirip dengan kasus perkosaan, ter-
nyata perbuatan zina juga memiliki impli-
kasi yang sangat besar terhadap perem-
puan. Banyak kasus perzinaan yang men-
jadi korbannya adalah anak yang dilahir-
kan dari perbuatan zina. Misalnya saja 
marak  terjadi  kasus  pembuangan  anak,  
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aborsi bahkan perdagangan bayi, yang 
berhulu pada kasus zina. 

Antara dua kasus di atas, tentu saja 
memiliki latar belakang kejadian yang ber-
beda, namun ada sebuah benang merah 
yang dapat ditarik, bahwa kedua kasus itu 
regulasinya belum mampu untuk mem-
berikan perlindungan khususnya terhadap 
korban. Para pelaku hanya dihukum 
dengan hukuman yang sifatnya minimal, 
hingga tak menunjukkan arah penurunan 
yang signifikan terhadap angka kejahatan 
pada dua kasus itu. 

Tulisan ini akan mendeskripsikan 
tentang tindak pidana perkosaan dilihat 
dari sisi hukum pidana Indonesia dan juga 
hukum Islam dalam hal ini fikih Jinayah. 

 
TINJAUAN UMUM TERHADAP 

PERKOSAAN DALAM PERSPEKTIF 
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ISLAM  

 
Perkosaan (rape) berasal dari 

bahasa latin rapare yang berarti mencuri, 
memaksa, merampas, atau membawa 
pergi (Zudha, 2014). Menurut Kamus 
Besar Bahasa Indonesia, perkosaan itu 
artinya menundukkan dengan kekerasan, 
memaksa dengan kekerasan, mengga-
gahi. Pemerkosaan artinya proses, cara, 
perbuatan memerkosa, pelanggaran de-
ngan kekerasan (Departemen Pendidikan 
Nasional, 2008). Perkosaan menurut 
Kamus Umum Bahasa Indonesia diartikan 
dengan paksa, kekerasan, gagah; kuat; 
perkasa (Yandianto, 2000). Memperkosa 
berarti menundukkan dengan kekerasan, 
menggagah, melanggar dengan kekera-
san. Hal itu menunjukkan bahwa unsur 
utama yang melekat pada tindakan 
pemerkosaan adalah adanya perilaku 
kekerasan yang terkait dengan hubungan 
seksual yang dilakukan dengan jalan 
melanggar hukum. Artinya tidak selalu 
kekerasan dapat dikategorikan dengan 
perkosaan (Wahid dan Irfan, 2001). 

Perkosaan menurut konstruksi 
yuridis peraturan perundang-undangan di 
Indonesia (KUHP) adalah perbuatan me-
maksa seorang wanita yang bukan istri-
nya untuk bersetubuh dengan dia dengan 
kekerasan atau ancaman kekerasan. Kata 
“memaksa” dan “dengan kekerasan atau 
ancaman kekerasan” sudah menunjukkan 
betapa mengerikannya perkosaan ter-
sebut. Pemaksaan hubungan kelamin 
pada wanita yang tidak menghendakinya 
akan menyebabkan kesakitan hebat pada 

wanita tersebut. Apalagi jika kemudian 
disertai dengan kekerasan fisik. Belum 
lagi kesakitan yang bersifat psikis. 

Perkosaan adalah hubungan per-
buatan seseorang yang dengan kekera-
san memaksa seorang wanita untuk 
melakukan persetubuhan diluar ikatan 
perkawinan (Wahid dan Irfan, 2001). 

Banyak kasus perkosaan merupakan 
ekspresi kemarahan, keingingan untuk 
menguasai dan melumpuhkan serta ke-
inginan menghukum dan merendahkan 
lebih dominan dari dorongan seksualnya 
sendiri, sehingga perkosaan mencakup 
hubungan secara seksual secara luas 
yang dilakukan secara paksa (dengan 
kekerasan), yang tidak semata-mata me-
nekankan pada soal penetrasi kedalam 
vagina namun juga dapat melalui anus 
(dubur), mulut dan lain-lainnya. 

Argument di atas senada dengan 
pendapat R. Sugandhi bahwa perkosaan 
adalah seorang pria yang memaksa pada 
seorang wanita bukan istrinya untuk me-
lakukan persetubuhan dengannya dengan 
ancaman kekerasan, yang mana diharus-
kan kemaluan pria telah masuk kedalam 
lubang kemaluan seorang wanita yang 
kemudian mengeluarkan air mani. 

Armidi (2007) mengatakan bahwa 
yang dimaksud dengan perkosa artinya 
gagah, kuat, paksa, kekerasan. Memper-
kosa diartikan menundukkan dan se-
bagian dengan kekerasan, menggagahi, 
memaksa dengan kekerasan. Perkosaan 
adalah perbuatan memperkosa, peng-
gagahan, paksa, pelanggaran dengan 
kekerasan. 

Perbuatan perkosaan dilakukan de-
ngan kekerasan karena bukan didasarkan 
atas suka sama suka. Umumnya per-
kosaan dilakukan laki-laki terhadap pe-
rempuan. Pelaku perkosan bisa satu, dua 
orang atau lebih. 

Menyikapi perkosaan tidak hanya 
memandangnya dari satu aspek semata, 
seperti masalah bentuk pemaksaan hu-
bungan seksualnya, namun harus pula 
dipandang dari aspek lain yang terkait 
dengan kerugian yang diderita korban. 
Hubungan seksual yang dipaksakan me-
rupakan bentuk kekerasan yang meng-
akibatkan kerugian bagi korban. Kekera-
san ini mencerminkan bahwa kekuatan 
fisik laki-laki merupakan faktor alamiah 
yang lebih hebat dibandingkan perem-
puan. 
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Dalam ajaran Islam telah ditentukan 

cara penyaluran naluri seksual melalui 
lembaga perkawinan. Oleh sebab itu pe-
nyaluran naluri seksual diluar perkawinan 
yang sah adalah bertentangan dengan 
cara yang ditentukan Islam, karena Islam 
sebagai ajaran yang bersumber kepada 
wahyu Ilahi mengharamkan hal tersebut. 
Dalam pandangan Islam tentang me-
maksa zina (perkosaan) merupakan ke-
jahatan seksual yang pelakunya dapat 
dijatuhkan hukuman berat (Saleh, 2008). 

Perkosaan adalah bentuk kekerasan 
dan penindasan terhadap perempuan. 
Segala penindasan, apapun bentuknya 
adalah sebuah pelanggaran hak asasi 
manusia. Islam sebagai agama yang men-
junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan uni-
versal, serta menjunjung tinggi hak asasi 
manusia, selalu kritis terhadap penistaan 
harkat dan martabat manusia. Sebagai 
agama yang diciptakan Allah untuk 
kemaslahatan manusia, maka segala 
perintah dan larangan yang ada merupa-
kan upaya untuk membebaskan manusia 
dari segala macam tirani, penindasan dan 
juga perbudakan. 

Dalam hukum Islam pun perkosaan 
adalah suatu usaha untuk melampiaskan 
nafsu seksual yang dilakukan oleh se-
orang laki-laki terhadap perempuan de-
ngan cara yang dinilai melanggar menurut 
moral dan hukum. Bentuk perkosaan 
biasanya dilakukan dengan cara pemak-
saan. Bentuk perkosaan tidak selalu 
persetubuhan, akan tetapi segala bentuk 
serangan atau pemaksaan yang melibat-
kan alat kelamin. Tindakan tersebut di-
lakukan dengan adanya  pemaksaan atau 
pun menunjukkan kekuasaan pada saat 
korban tidak dapat memberikan per-
setujuan baik secara fisik maupun secara 
mental. 
 

PERKOSAAN MENURUT HUKUM 
PIDANA DAN HUKUM ISLAM 

 
Dilihat dari sejarahnya, maka aturan 

hukum perkosaan dalam hukum sudah 
ada sejak lama. Secara tradisional per-
kosaan telah didefinisikan (diartikan) dari 
sudut pandang laki-laki berdasarkan sek-
sualitas laki-laki dalam hal ini perkosaan 
sama dengan masuknya kelamin laki-laki 
kedalam kelamin perempuan sampai 
keluarnya air mani (penetrasi).  

Meski dalam rumusan Pasal 285 
KUH Pidana tidak mensyaratkan penetrasi 

sebagai unsur perbuatan dan tidak pula 
mencantumkan riwayat seksual sebagai 
syarat untuk bisa dipidanakan. KUHP 
hanya menyebutkan kekerasan terhadap 
perempuan termasuk kekerasan seksual 
sebagai kejahatan kesusilaan. Perkosaan 
tidak hanya sekedar ditandai oleh adanya 
penetrasi tetapi perkosaan bisa dilakukan 
terhadap anggota tubuh lainnya (Anonim, 
2014). 

Perkosaan tidak hanya merupakan 
masalah antar individu, melainkan se-
bagai problem sosial yang terkait dengan 
masalah hak-hak asasi, khususnya yang 
berkaitan dengan perlindungan dari se-
gala bentuk penyiksaan, kekerasan, dan 
pengabaian martabat manusia terhadap 
wanita. Perkosaan sebagai pelanggaran 
hak asasi manusia, yang merupakan 
suatu mekanisme untuk membatasi ruang 
gerak perempuan dalam bentuk teror 
seksual yang menyerang dan merugikan 
hak-hak privasi berkaitan dengan sek-
sualitas. 

1. Aturan hukum perkosaan dalam 
KUH Pidana 
Teori atau studi hukum kritis meng-

hendaki pembaharuan terhadap hukum 
positif yang dinilai ortodoks, kuno dan 
formalistik dengan pendekatan yang lebih 
kritis. Studi hukum kritis memandang 
bahwa hukum positif yang berlaku tidak 
selamanya sesuai karena masyarakat 
yang terus bergerak secara dinamis dan 
hukum positif akan ketinggalan dengan 
fenomena itu. 

Salah satu peraturan dalam hukum 
positif yang dapat dianalisis dari sudut 
pandang teori hukum kritis adalah Pasal 
285 KUH Pidana tentan Perkosaan.  
Dalam pasal tersebut perkosaan dirumus-
kan sebagai tindakan dengan kekerasan 
atau ancaman kekerasan memaksa pe-
rempuan yang bukan istrinya bersetubuh 
dengan dia. 

Unsur-unsur yang terdapat dalam 
tindak pidana ini antara lain: dengan 
kekerasan; memaksa perempuan yang 
bukan istrinya; melakukan hubungan 
seksual (bersetubuh). Dalam konteks ke-
kinian, rumusan ini tentu saja sudah 
ketinggalan zaman, karena kejahatan per-
kosaan saat ini mengalami perkembangan 
yang luar bisaa baik modus operandi dan 
modelnya. Artinya aparat hukum harus 
membuka wacana bahwa kejahatan per-
kosaan terus berkembang sehingga tidak 
hanya menerapkan hukum secara tekstual 
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menggunakan logika formal, tetapi juga 
kontekstual menggunakan nalar dan hati 
nurani sebagai pisau analisis dalam me-
nyelesaikan perkara hukum khususnya 
dalam tindak pidana perkosaan. 

Hukum pidana positif di Indonesia 
menunjukkan bahwa penanganan ter-
hadap korban perkosaan yang sangat 
tidak memadai. Padahal kerugian yang 
diderita korban sangat berat. Bahwa pe-
rempuan korban perkosaan menanggung 
beban mental yang lebih lebih berat di-
bandingkan hukuman bagi pemerkosanya. 
Korban akan mengalami cacat seumur 
hidup dan menerima tekanan dari ma-
syarakatnya. Dampak lain menyangkut 
gangguan emosi sebagai beban psi-
kologis dan selanjutnya berpengaruh se-
cara psikis  (misalnya schizophrenia) dan 
fisik (physiological disorder), ketakutan, 
tidak ada rasa aman, ketidakbahagiaan, 
merasa terbuang, cacat tubuh, serta 
kematian (Anonim, 2014). 

Perumusan dalam KUHP tersebut, 
menetapkan beberapa criteria untuk dapat 
mengkategorikan suatu perbuatan se-
bagai perkosaan, yaitu: 

a. Dengan kekerasan atau ancaman 
kekerasan bukan hanya kekerasan 
yang dipakai sebagai sarana, tapi 
bahkan ancaman untuk melakukan 
kekerasan sudah cukup. 

b. Memaksa perempuan dalam hal ini 
berarti tidak ada persetujuan atau 
consent dari si perempuan. 

c. Yang bukan istrinya, apabila pe-
rempuan yang dipaksa adalah istri 
pelaku sendiri, maka hal ini tidak 
termasuk dalam perkosaan, 
walaupun ada kekerasan/ancaman 
kekerasan (Luhulima, 2000). 
 

Untuk makna bersetubuh sendiri me-
nurut R. Soesilo, masih berkiblat ke 
Belanda, dengan mengacu pada Arrest 
Hooge Raad tanggal 5 Februari 1912, 
yaitu: perpaduan antara anggota ke-
maluan laki-laki dan perempuan yang di-
jalankan untuk mendapatkan anak. 
Dengan demikian bentuk-bentuk kekera-
san seksual yang tidak memenuhi kriteria 
ini bukanlah perkosaan. Jelaslah bahwa 
sempitnya definisi perkosaan ini menim-
bulkan banyak masalah bagi kaum perem-
puan yang menjadi korban. 

Begitu sempitnya makna perkosaan 
yang dikandung dalam KUHP telah di-
sadari oleh para perumus Rancangan 

KUHP, sehingga dibuat rumusan baru 
yang jauh lebih luas dengan elemen-
elemen sebagai berikut: 

a. Seorang lelaki dan perempuan 
b. Bersetubuh 
c. Bertentangan dengan kehendaknya 
d. Tanpa persetujuan 
e. Atau dengan persetujuan yang di-

capai melalui ancaman; atau ia 
percaya bahwa pelaku itu adalah 
suaminya; atau perempuan ini ber-
usia di bawah 14 tahun 

f. Termasuk memasukkan alat kelamin 
ke dalam anus atau mulut perem-
puan. 

g. Memasukkan benda bukan bagian 
tubuhnya ke dalam vagina atau 
anus seorang perempuan. 

 
Perkosaan sebenarnya diakui me-

menuhi kategori yang disyaratkan yaitu 
menyebabkan penderitaan yang luar 
biasa atau luka serius terhadap tubuh 
serta kesehatan dan merupakan peng-
aniayaan atau pelukaan tidak manusiawi. 
Perkosaan dilihat sebagai persoalan pe-
langgaran kehormatan juga terjadi dalam 
sistem hukum di Indonesia. Hal ini sudah 
sering dibahas bahkan diusulkan untuk 
diubah dengan tercantumnya perkosaan 
dalam Kitab Undang-Undang Hukum 
Pidana dibawah kejahatan kesusilaan. 

Bagi sebagian besar masyarakat, 
perkosaan dan pelanggaran yang didasar-
kan atas gender akan menimbulkan 
stigma sosial yang dalam. Luka fisik dan 
psikologis yang diderita oleh para perem-
puan yang menjadi korban perkosaan di-
perkuat oleh rasa terisolasi dan terbuang  
sehingga tidak pantas menjadi anggota 
komunitas lainnya. Perasaan emosional 
seperti itu sendiri akan menjadi teror yang 
menghantui perempuan korban perko-
saan. Perkosaan mampu menghasilkan 
efek balik berupa serangan dari dalam 
tubuh perempuan itu sendiri. Untuk in-
dividu korban jika trauma menimpa korban 
dewasa yang hancur adalah kepribadian 
yang sudah terbentuk. 

 
2. Aturan hukum perkosaan menurut 

hukum Islam 
Tindak pidana perkosaan di 

Indonesia maupun di belahan dunia mana 
pun memang merupakan kejahatan, dan 
terhadap pelaku perkosaan harus dijatuh-
kan hukuman. Hal itu disebabkan tindak 
pidana perkosaan adalah perbuatan keke-
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rasan yang merusak pada diri korban, ke-
luarga maupun masyarakat (Djubaedah, 
2010). 

Kehadiran hukum Islam dalam mene-
rapkan suatu pengaturan terhadap tindak 
pidana perkosaan dapat menjadi sebuah 
alternatif istimewa untuk memecahkan 
problem yang dihadapi oleh masyarakat, 
termasuk diantaranya menjawab problem 
kejahatan yang terjadi dan makin mem-
prihatinkan. 

Menurut Schacht: 
Hukum Islam adalah kerangka jiwa 
agama Islam yang merupakan tanda 
kehidupan yang khas Islam, dan 
menjadi inti dari Islam itu sendiri. 
bagi kebanyakan orang muslim dari 
dulu hingga kini dan untuk masa-
masa selanjutnya, hukum Islam akan 
selalu mempunyai nilai praktis yang 
lebih besar dari nilai hukum lainnya. 
Tidak mungkin kita dapat memahami 
perkembangan sistem hukum di 
Negara-negara Islam timur tengah 
sekarang ini, kalau tidak mempunyai 
penilaian tepat tentang sejarah teori 
hukum, teori hukum positif dan 
sejarah proses hukum itu sendiri 
(Wahid dan Irfan, 2001). 

 
Argumentasi Joseph Schacht di atas 

menunjukkan bahwa hukum Islam dapat 
dijadikan pedoman praktis yang mengatur 
dan menyelesaikan persoalan-persoalan 
yang terjadi di tengah masyarakat. 
Ketentuan secara materil yang tertuang 
dalam hukum Islam adalah cukup relevan 
untuk menjawab dan mengatur segala 
kejahatan dan berbagai problem yang 
sedang dan akan berkembang di tengah 
masyarakat. 

Perkosaan termasuk dalam persetu-
buhan yang diharamkan menurut hukum 
Islam. Perkosaan (zina paksa) adalah 
persetubuhan dalam farji (kemaluan wa-
nita). Ukurannya adalah apabila kepala 
kemaluan (hafasyah) telah masuk ke-
dalam farji walaupun sedikit. Hal ini juga 
dianggap sebagai zina walaupun ada 
penghalang antara zakar (kemaluan laki-
laki) dan farji (kemaluan perempuan) se-
lama penghalangnya tipis yang tidak 
menghalangi perasaan dan kenikmatan 
bersenggama. 

Dalam Islam, zina paksa (perkosaan) 
termasuk perbuatan dosa besar. Hal ini 
dapat dilihat dari urutan penyebutannya 
setelah dosa musyrik dan membunuh 

tanpa alasan yang haq.  Islam melarang 
dengan tegas perbuatan perkosaan ka-
rena perbuatan tersebut adalah kotor dan 
keji. 

Hal ini tertera dalam Alquran surat al-
Isra’ ayat 32 yang artinya : 

“Dan janganlah kamu mendekati 
perbuatan zina. Sesungguhnya zina 
itu suatu perbuatan yang keji dan 
suatu jalan yang buruk”.  
 
Islam menemukan bahwa banyaknya 

perempuan yang menjadi korban bentuk-
bentuk pelanggaran yang spesifik misal-
nya perkosaan. Kejahatan seksual yang 
pasti korbannya adalah perempaun. 
Ketika seorang perempuan sudah menjadi 
korban perkosaan selalu berdampak 
buruk dan meninggalkan trauma yang ber-
kepanjangan bagi korbannya. Perasaan 
jijik dan ketakutan senantiasa menyatu 
dalam pikirannya, bahkan tingkat trauma 
menimbulkan rasa rendah diri dalam relasi 
sosialnya. 

Secara edukatif, hukum Islam dimak-
sudkan untuk mendidik manusia  supaya 
taat atau patuh terhadap segala aturan 
yang berlaku. Peraturan atau syariat yang 
telah diturunkan oleh Allah tersebut di-
sesuaikan dengan kemampuan manusia 
untuk mempelajari dan memahami aturan-
aturan tersebut. Dalam rangkaian sepe-
rangkat aturan itu termaktub segala per-
buatan yang boleh atau tidak boleh, halal 
atau haram. Khusus dalam tindak pidana 
perkosaan atau kejahatan seksual, syariat 
Islam sangat tegas mengatur hal itu. 

Konsep tentang tindak pidana per-
zinaan menurut hukum Islam jauh ber-
beda dengan sistem hukum Barat, karena 
setiap hubungan seksual yang diharam-
kan itulah zina termasuk di dalamnya 
perkosaan. Sistem hukum Barat me-
nyebut zina sebagai perbuatan hubungan 
antara laki-laki dan perempuan layaknya 
suami istri, dimana salah satu atau kedua-
duanya sudah menikah. Pengertian ter-
sebut terlalu sempit, sehingga dua orang 
lawan jenis yang berhubungan badan 
sementara keduanya belum menikah tidak 
disebut dengan zina (Al Faruk, 2009). 

Menurut Ensiklopedi Hukum Islam, 
zina adalah hubungan seksual antara 
seorang laki-laki dengan seorang perem-
puan yang tidak atau belum diikat dalam 
perkawinan tanpa disertai unsur keraguan 
dalam hubungan seksual tersebut 
(Dahlan, et al., 1996). 
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M. Quraish Shihab (2008) merumus-

kan pengertian zina adalah persetubuhan 
dua alat kelamin dari jenis yang berbeda 
dan yang tidak terikat oleh akad nikah 
atau kepemilikan, dan tidak juga disebab-
kan oleh syubhat (kesamaran). Menurut 
Malikiyah yang dimaksud dengan zina 
adalah persetubuhan yang dilakukan oleh 
orang mukallaf terhadap farji manusia 
(wanita) yang bukan miliknya secara di-
sepakati dengan kesengajaan. 

Faktor kesengajaan sangat menentu-
kan terhadap suatu perbuatan karena 
disebut sebagai tindak kejahatan seperti 
kata “memasukkan penis kedalam ke-
lamin perempuan” adalah bentuk kese-
ngajaan yang pasti ada unsur kesenga-
jaan, kesadaran serta mengetahui per-
buatan yang dilakukannya. Dalam kasus 
pidana perkosaan ini. Islam secara lang-
sung sangat memerhatikan untuk ke-
mudian melindungi para korban perko-
saan. Hal ini tidak hanya terbatas kepada 
hukuman terhadap pelakunya namun juga 
akibat yang menimpanya, seperti ke-
hamilan yang dialami oleh korban. 
 

SANKSI HUKUM TERHADAP              
PELAKU PERKOSAAN 

 
1. Sanksi tindak pidana perkosaan 

menurut Hukum Pidana 
Tindak pidana dalam KUH Pidana 

dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu 
tindak pidana perkosaan untuk bersetu-
buh yang diatur dalam Pasal  285 dan 
tindak pidana perkosaan untuk berbuat 
cabul yang diatur dalam Pasal 289. 

Pasal 285 KUH Pidana “barang siapa 
dengan kekerasan atau ancama kekera-
san memaksa seorang wanita bersetubuh 
dengan dia diluar perkawinan, diancam 
karena melakukan perkosaan dengan 
pidana penjara paling lama dua belas 
tahun”.  

Berdasarkan rumusan dapat diambil 
unsur yang harus ada untuk adanya 
tindak pidana perkosaan yaitu: 

 
1. Barang siapa  (subyek tindak pi-

dana) 
Dalam KUHP tidak ada penjela-
san yang dimaksud dengan ex-
presi verbis. Tapi jika dilihat dalam 
Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 
dan 51 KUHP dapat disimpulkan 
bahwa yang dimaksud dengan 
”barang siapa” atau subjek tindak 

pidana adalah “orang” atau 
“manusia”. Bukti lain yang dapat 
diajukan yang menunjukkan 
bahwa subjek tindak pidana ada-
lah orang atau pelaku tindak pi-
dana perkosaan tersebut. 

2. Dengan kekerasan 
Kekerasan dimaksud adalah ke-
kuatan fisik atau perbuatan fisik 
yang menyebabkan orang lain 
secara fisik tidak berdaya, tidak 
mampu melakukan perlawanan 
atau pembelaan. Wujud dari 
kekerasan dalam tindak pidana 
perkosaan antara lain bisa berupa 
perbuatan mendekap, mengikat, 
membius, menindih, memegang, 
melukai. 

3. Ancaman kekerasan 
Ancaman kekerasan adalah se-
rangan psikis yang menyebabkan 
orang menjadi ketakutan se-
hingga tidak mampu melakukan 
pembelaan atau perlawanan atau 
kekerasan yang belum diwujud-
kan tapi yang menyebabkan 
orang yang terkena tidak mem-
punyai pilihan selain mengikuti 
kehendak orang yang meng-
ancam dengan kekerasan. Wujud 
ancaman kekerasan ini bisa be-
rupa akan dibunuh, akan ditem-
bak, diancam akan dibacok dan 
lain sebagainya. 

4. Memaksa  
Unsur memaksa dalam perkosaan 
menunjukkan adanya pertenta-
ngan antara kehendak antara pe-
laku dan korban. Pelaku mau/ 
ingin bersetubuh sementara kor-
ban tidak menginginkannya. 

5. Seorang wanita (diluar perka-
winan) 
Unsur yang dipaksa untuk ber-
setubuh adalah wanita diluar per-
kawinan atau tidak terikat per-
kawinan dengan pelaku. Adanya 
unsur ini dapat disimpulkan 
bahwa perkosaan hanya terjadi 
oleh laki-laki terhadap wanita, 
tidak ada perkosaan untuk ber-
setubuh oleh wanita terhadap laki-
laki. 

6. Bersetubuh  
Untuk selesainya tindak pidana 
perkosaan untuk bersetubuh, 
maka harus terjadi persetubuhan 
antara pelaku dan korban, dalam 
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arti tidak ada tindak pidana per-
kosaan untuk bersetubuh jika 
tidak terjadi persetubuhan. 

Sanksi hukum dua belas tahun pen-
jara bagi pelaku tindak pidana perkosaan 
adalah ancaman hukuman secara mak-
simal, dan bukan sanksi hukuman yang 
sudah dibakukan harus diterapkan begitu. 
Bagi sebagian pihak, vonis dua belas 
tahun itu belumlah mencerminkan rasa 
keadilan di tengah-tengah masyarakat. 
Tidak ada asas keadilan bagi perempuan 
sebagai korban perkosaan, yang mana 
korban perkosaan sangat mengalami 
kerugian baik fisik, psikis atas kekerasan 
seksual yang dialaminya. Oleh sebab itu 
sangat pantas bagi pelaku pemerkosaan 
ada ancaman hukuman yang lebih layak 
lagi daripada hukuman maksimal dua 
belas tahun penjara tersebut. 

Achmad Ali (2003) menyatakan hu-
kuman paling ringan tidak layak diberikan 
3 tahun penjara melainkan pantas di-
hukum berat seperti hukuman seumur 
hidup atau minimal hukuman 20 tahun 
penjara. 

 
2. Sanksi tindak pidana perkosaan 

menurut hukum Islam 
Tindak pidana atau kriminalitas 

dalam Islam disebut dengan jarimah atau 
jinayah. Jarimah  secara etimologi adalah 
melakukan setiap perbuatan yang me-
nyimpang dari kebenaran, keadilan, dan 
jalan yang lurus (agama). Menurut 
terminology, jarimah ialah  perbuatan-
perbuatan yang dilarang syara’ yang 
diancam dengan hukuman had atau ta’zir 
(Al-Mawardi, 1973). 

Jinayah  ialah setiap perbuatan yang 
dilarang. Perbuatan yang dilarang itu 
adalah setiap perbuatan yang oleh syara’ 
dilarang untuk melakukannya, karena 
adanya bahaya terhadap agama, jiwa, 
akal, kehormatan, atau harta benda 
(Sabiq, 1980). 

Para pelaku pelangaran terhadap 
perbuatan yang dilarang (diharamkan) 
tidak hanya dikenai sanksi di dunia berupa 
hukuman had, qishash, dan diyat serta 
ta’zir, tapo juga dikenai siksaan yang 
pedih di akhirat nanti. Islam telah me-
netapkan hukuman yang tegas bagi pe-
laku perkosaan dengan hukuman cambuk 
seratus kali bagi yang belum nikah dan 
hukuman rajam (dilempar batu sampai 
mati) bagi yang telah menikah (Muslich, 
2005).  

Hukuman rajam yang berupa huku-
man fisik, sebenarnya lebih bersifat pre-
ventif (pencegahan) dan pelajaran ber-
harga bagi orang lain. Hal ini mengingat 
dampak perkosaan yang sangat berba-
haya bagi kehidupan manusia, baik dalam 
konteks tatanan kehidupan individu, ke-
luarga (nasab) maupun masyarakat. 

Perkosaan dikategorikan sebagai pe-
maksaan terjadinya perbuatan zina yang 
mengakibatkan kerugian pada korban. 
Pihak korban baik dengan kekerasan 
maupun ancaman kekerasan untuk me-
layani keinginan nafsu jahatnya. Bahkan 
tidak sedikit diantar korban perkosaan 
(pemaksaan perbuatan zina) ini menderita 
luka-luka cukup berat dan dibunuh untuk 
menghilangkan jejak dari kemungkinan 
terbongkar oleh penyidikan pihak berwajib 
(Wahid dan Irfan, 2001). 

Dengan adanya pemahaman yang 
seperti itu, maka setidak-tidaknya proses 
penyelesaian hukumnya dan penjatuhan 
sanksi hukumannya kepada pelaku per-
kosaan dapat berpijak pada proses pe-
nyelesaiannya dan sanksi hukumnya 
dikenakan sebagaimana pada kasus per-
zinaan. Secara substansi material, perko-
saan juga mengandung unsur perzinaan, 
yakni satu jenis persetubuhan diluar per-
kawinan yang sah dengan catatan per-
buatan itu tidak didasari suka sama suka, 
melainkan atas dasar paksaan. Faktor 
paksaan dan kekerasan yang mendukung 
keberhasilan perbuatan itulah yang harus 
dijadikan acuan bahwa perbuatan itu ter-
golong perzinaan. 

Perkosaan merupakan wujud kebutu-
han sepihak atau dari pihak pemer-
kosanya, sedangkan bagi yang diperkosa, 
kekerasan itu membuat dirinya menderita 
secara fisik maupun psikis. Intinya secara 
material, perkosaan mengandung unsur 
pemberatan yang tingkat kualitasnya lebih 
tinggi dibandingkan dengan perzinaan, 
karena dalam perkosaan itu ada upaya 
kekerasan dan paksaan. Upaya ini 
menempatkan pelakunya berlaku sangat 
dominan dalam wujud terjadinya tindak 
pidana kejahatan seksual itu. 

Dalam beberapa fatwa ulama ten-
tang pemberian perlindungan hukum ter-
hadap korban perkosaan. Misalnya pen-
dapat Imam Syafi’ dan Imam Hambali, 
bahwa barang siapa yang memperkosa 
seorang wanita, maka ia harus membayar 
mahar misil (Mughniyah, 1996). 
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Imam Malik juga memberikan pen-

dapatnya tentang kompensasi bagi 
wanita korban perkosaan, sebagaimana 
diutarakan oleh Yahya seorang murid 
Imam Malik, bahwa: 

“Apa yang dilakukan di masyarakat 
kita mengenai seseorang yang memer-
kosa seseorang wanita, baik perawan 
atau bukan perawan, jika ia wanita 
merdeka, maka pemerkosa harus mem-
bayar maskawin dengan nilai yang 
sama dengan seseorang seperti dia. 

Jika wanita tersebut budak, maka 
pemerkosa harus membayar nilai yang 
dihilangkan. 

Had (sanksi) hukuman dalam kasus-
kasus semacam ini diterapkan kepada 
pemerkosa, dan tidak ada hukuman yang 
diterapkan bagi yang diperkosa. 

Jika pemerkosa adalah budak, maka 
ia menjadi tanggung jawab tuannya 
kecuali ia menyerahkannya” (Ibn Anas, 
1999). 

Berdasarkan hal itu, maka sebenar-
nya Islam telah memberikan solusi ten-
tang kasus perkosaan, bahkan sejak 
Rasulullah saw masih hidup. Islam mem-
berikan perlindungan hukum bagi korban 
perkosaan yang pastinya berjenis kelamin 
wanita. 
 

PENUTUP 
 

Perkosaan merupakan sebuah tindak 
pidana dalam system hukum manapun di 
dunia ini. Sebuah kejahatan yang akan 
mengkibatkan luka yang sangat men-
dalam bagi korbannya yang nota benenya 
adalah perempuan. Perkosaan merupa-
kan kejahatan yang memberikan efek 
negatif baik dari sisi fisik maupun psikis 
bagi korban. Stigma negatif dari ma-
syarakat juga memberikan beban mental 
tersendiri bagi korban. 

Oleh karena itulah diperlukan aturan 
hukum yang tegas dank eras bagi pelaku 
perkosaan. Tidak hanya sekedar hukuman 
minimal misalnya hanya dipenjara tapi 
harus lebih berat dari itu, yaitu hukuman 
mati plus kompensasi sebesar mungkin 
bagi korban. 
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