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Hukum yang sebelumnya 

Sebelumnya, berdasarkan bab 186C Undang-Undang Kriminal, memindahkan 

seorang anak dari Northern Territory, atau mengatur hal ini, dengan tujuan untuk 

melakukan mutilasi alat kelamin wanita, merupakan tindak kriminal. Namun, 

mengatur pemindahan seorang wanita dewasa dari Northern Territory dengan tujuan 

yang sama, bukan merupakan tindak kriminal. 

 

Apa isi Undang-Undang baru ini? 

Penetapan Amandemen Undang-Undang Kriminal (Mutilasi Alat Kelamin Wanita) 

2013 atau Criminal Code Amendment (Female Genital Mutilation) Act 2013 berlaku 

mulai tanggal 4 Desember 2013.   

Penetapan ini mengubah bab 186C dari Undang-Undang Kriminal sehingga berlaku 

untuk wanita dewasa maupun anak-anak. Ini berarti, sekarang, orang yang 

memindahkan seorang perempuan, baik dewasa maupun anak-anak, dari Northern 

Territory, atau mengatur hal ini, dengan tujuan untuk melakukan mutilasi alat 

kelamin wanita, telah melanggar hukum.  

Hukum ini tidak bertujuan menghukum atau menuntut korban. Oleh karena itu, 

walaupun pihak wanita yang bersangkutan setuju dipindahkan dari Northern 

Territory, ia tidak akan didakwa melakukan pelanggaran hukum. Tujuan dari 

penegakan hukum ini adalah untuk menghukum tindakan orang-orang lain yang 

memindahkan atau mengatur pemindahan perempuan dari Northern Territory, 

dengan tujuan untuk melakukan mutilasi alat kelamin wanita.  
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Mengapa hukum ini berubah? 

Pada bulan Maret 2013 suatu laporan nasional berjudul Review of Australia’s 

Female Genital Mutilation Framework (Kajian Kerangka Mutilasi Alat Kelamin 

Wanita) diterbitkan. Laporan ini mencakup sejumlah rekomendasi untuk memastikan 

perlindungan maksimal bagi wanita dan anak-anak dari mutilasi alat kelamin wanita.  

 

Pada bulan April 2013 Northern Territory setuju mengambil langkah-langkah untuk 

menerapkan rekomendasi-rekomendasi laporan tersebut. Hukum Northern Territory 

telah menyediakan perlindungan sesuai dengan sebagian besar rekomendasi 

laporan tersebut, namun, perlindungan bagi seseorang dari pemindahan ke negara-

bagian atau negara lain dengan tujuan untuk melakukan mutilasi alat kelamin wanita 

hanya berlaku bagi anak-anak dan tidak mencakup wanita dewasa. Tidak ditemukan 

alasan kenapa penetapan pelanggaran hukum ini hanya diterapkan pada 

pemindahan anak-anak.  

 

Oleh karena itu, Undang-Undang Kriminal diamandemen untuk memastikan bahwa 

wanita dewasa maupun anak-anak terlindung dari pemindahan ke negara-bagian 

atau negara lain dengan tujuan untuk melakukan mutilasi alat kelamin wanita.  

 

Hukuman 

Jika seseorang memindahkan seorang perempuan, baik dewasa maupun anak-

anak, dari Northern Territory, atau mengatur hal ini, dengan tujuan untuk melakukan 

mutilasi alat kelamin wanita, ia telah melakukan tindakan kriminal. Orang ini dapat 

diganjar hukuman penjara sampai dengan 14 tahun. 

 

Kapan hukum baru ini mulai berlaku? 

Seseorang yang memindahkan seorang perempuan dari Northern Territory, atau 

mengatur hal ini, dengan tujuan untuk melakukan mutilasi alat kelamin wanita, mulai 

dari tanggal 4 Desember 2013, telah melakukan pelanggaran hukum. Namun, jika 

pelanggaran ini terjadi sebelum 4 Desember 2013, maka pelanggar hukum hanya 

akan dituntut jika ia telah memindahkan atau mengatur pemindahan seorang anak 

dari Northern Territory dengan tujuan untuk melakukan mutilasi alat kelamin wanita.  


