
 

1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia telah memiliki payung hukum yang mengatur mengenai tindak 

pidana aborsi, dimana tindak pidana aborsi sendiri diatur dalam Undang-undang 

Republik Indonesia No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (selanjutnya disebut 

dengan UU 36/2009) yang menyatakan bahwa aborsi/Penguguran janin 

merupakan suatu kejahatan yang menurut hukum disebut dengan Abotus 

Provocatus Criminalis
1
  

Di negara ini diperkirakan setiap tahun dilakukan sejuta kasus 

pengguguran kandungan. Para peneliti pada awal tahun 2000, memperkirakan 

bahwa setiap tahunnya sekitar dua juta aborsi yang diinduksi terjadi di Indonesia.
2
 

Estimasi aborsi berdasarkan penelitian ini adalah angka tahunan aborsi sebesar 37 

aborsi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi (15-49 tahun). Perkiraan ini 

cukup tinggi bila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia: dalam skala 

regional sekitar 29 aborsi terjadi untuk setiap 1,000 perempuan usia reproduksi. 

Alasan umum perempuan melakukan aborsi biasanya untuk menutupi aib keluarga 

dan perasaan malu, serta menghindari pandangan buruk dari masyarakat. 

Aborsi dalam bahasa latin Abortus Provocatus yang memiliki pengertian 

pengguguran kandungan sekarang telah marak terjadi, menurut  Masrudi Muchtar  

dalam bukunya yang berjudul Etika Profesi Dan Hukum Kesehatan Persfektif 

Profesi Bidan dalam Pelayanan Kebidanan di Indonesia menyatakan, “apabila 

ditinjau dari sudut pandang kebijakan hukum di Indonesia, aborsi adalah tindakan
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mengugurkan atau mematikan kandungan yang dilakukan dengan sengaja oleh 

seorang wanita atau orang yang dirusuh melakukan aborsi.”
3
 

Aborsi menurut konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di 

Indonesia adalah tindakan mengugurkan atau mematikan kandungan yang 

dilakukan dengan sengaja oleh seorang wanita atau orang yang disuruh 

melakukan untuk itu. Definisi terma gugur kandungan (abortus) adalah 

berhentinya kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu yang mengakibatkan 

kematian janin.
4
 perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap 

nyawa, sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai 

hukuman yang berat, seperti yang termakhtub di pasal 229 KUHP: 

“Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang perempuan atau 

menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan 

harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda 

paling banyak tiga ribu rupiah.” 

 

Penguguran kandungan/aborsi merupakan tindakan pelanggaran hukum 

sebagaimana yang diatur dalam Pasal 299, 346, 347, 348, dan 349 KUHP. Pelaku 

aborsi terancam sanksi yang cukup berat.  

Penyebab dari aborsi itu sendiri berbagai macam, mulai dari alasan 

kesehatan, hingga hamil diluar nikah, Tindakan aborsi ini telah dilarang oleh UU 

36/2009, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan tentu telah 

bertentangan dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat Indonesia, 

Aborsi sendiri tidak hanya dilarang oleh negara Indonesia melainkan oleh negara 

lain juga. 
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Berdasarkan pengertian tersebut maka, dapat diketahui bahwa tindak 

pidana aborsi merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum positif di Indonesia, 

Tidak hanya di Indonesia tetapi di beberapa negara didunia juga. Kitab Undang-

undangHukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) telah menentukan bahwa 

tindakan aborsi adalah tindak pidana yang dilarang oleh Hukum Positif Indonesia, 

larangan tindak pidana aborsi terdapat pada Pasal 346-349 KUHP. Dimana Pasal 

346 KUHP telah menentukan sebagai berikut, “Seorang wanita yang sengaja 

menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk 

itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.” Dan dalam pasal 

347 KUHP telah menentukan sebagai berikut :   

Pasal 347 KUHP :  

“(1)  Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana 

penjara paling lama dua belas tahun. 

  (2)  Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” 

Dalam pasal 348 KUHP telah menentukan pula mengenai aborsi dengan 

persetujuan  sang ibu dan jika perbuatan aborsi tersebut mengancam nyawa dan 

menyebabkan sang ibu mati. Pasal 348 menentukan : 

Pasal: 348 KUHP : 

“ (1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. 

   (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” 

Sedangkan pada pasal 349 KUHP mengatur pula mengenai aborsi yang dilakukan 

oleh tenaga medis kompeten dalam artian dokter, bidan, atau juru obat. Pasal 349 

KUHP menentukan sebagai berikut: 

Pasal 349 KUHP berbunyi: 
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“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan 

berdasarkan Pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan 

salah-satu kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, maka 

pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga 

dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan 

dilakukan.” 

  

Selain KUHP Indonesia juga memiliki Undang-undangyang melarang 

tindak pidana aborsi, UU 36/2009 telah mengatur terkait sanksi aborsi dan juga 

pengecualian tentang aborsi. Larangan melakukan tindak pidana aborsi terletak 

pada pasal 75 ayat (1) yang menentukan “setiap orang dilarang melakukan aborsi” 

Dengan adanya Undang-undangini maka sudah sangat jelas Indonesia melarang 

tindakan aborsi dan menjadikan tindakan tersebut sebagai suatu Tindak Pidana 

yang dilarang oleh negara. Dengan adanya pasal yang mengatur mengenai 

larangan melakukan tindakan Aborsi, maka diharapkan dapat menekan angka 

Aborsi tersebut.  

Selain larangan melakukan tindak pidana aborsi terdapat pula Undang-

undang yang mengatur mengenai profesi bidan yaitu Undang-undang Republik 

Indonesia No.4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (Selanjutnya disebut sebagai UU 

4/2019) telah menentukan mengenai Tugas kebidanan yang terletak pada pasal 46 

yang menentukan :  

Pasal 46 UU 4/2019 : 

1. “Dalam menyelenggarakan Praktik Kebidanan, Bidan bertugas 

memberikan pelayanan yang meliputi: 

a. pelayanan kesehatan ibu; 

b. pelayanan kesehatan anak; 

c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga 

berencana; 

d. pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau 

e. pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu. 

 

2. Tugas Bidan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan 

secara bersama atau sendiri. 
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3. Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 

secara bertanggung jawab dan akuntabel.” 

 

Menyangkut wewenang Kebidanan diatur dalam pasal 49 yang mengatur tentang 

pelayanan ibu dan pasal 50 yang mengatur tentang pelayanan kesehatan anak. 

Selain Itu perlu diketahui pula bahwa pasal 56 Kitab Undang-undang Hukum 

Pidana (yang selanjutnya disebut sebagai KUHP) menentukan: 

Pasal 56 KUHP berbunyi:  

“ Dipidana Sebagai pembantu ( medeplichtige) suatu kejahatan :  

a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan 

dilakukan. 

b. Mereka yang sengaja memberi kesempatan, sara keterangan untuk 

melakukan kejahatan.” 

 

Pasal ini telah memberikan pengertian mengenai pembantu dalam suatu 

tindak pidana yang diatur dalam KUHP. Sehingga jika terdapat seseorang yang 

membantu orang yang melakukan tindak pidana maka dapat di pidana atas 

perbuatannya dengan pasal 56 KUHP tersebut. 

Baru-baru ini Polda Metrojaya pada tanggal 11 februari 2020 telah 

mengungkap kasus klinik aborsi anonim yang berlokasi di daerah Pasar senen, 

DKI Jakarta. Klinik ini merupakan klinik aborsi ilegal yang telah mengakibatkan 

903 bayi di aborsi dan telah memiliki pasien sebanyak 1632 orang.
5
  Klinik aborsi 

tersebut merupakan klinik anonim, namun memiliki manajemen dan pemasaran 

yang rapi dan canggih. Sistem administrasi klinik aborsi tersebut tidak meminta 

data secara lengkap, korban hanya dimintakan nama dan tanggal, bulan, dan tahun 

kelahiran. Hal ini merupakan suatu formalitas administrasi. selain dokter, terdapat 

pula tersangka lain yaitu bidan.  

                                                           
5
 Klinik aborsi 903 janin di Jakpus, polisi kejar dokter pengganti 

https://news.detik.com/berita/d-4902442/klinik-aborsi-903-janin-di-jakpus-polisi-kejar-dokter-

pengganti, diakses 2 April 2020. 
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Para bidan turut serta mempromosikan klinik tersebut di media sosial, 

dengan cara mengajak para calon pasien ke suatu tempat dengan mengatas 

namakan klinik mereka sendiri, setelah itu korban akan dibawa tanpa 

sepengetahuannya menuju ke klinik anonim yang berlokasi di pasar senen dan di 

tangani oleh dokter A yang diketahui berinisal MM dan dokter S yang sempat 

ditunjuk oleh dokter A untuk menggantikannya selama 3 bulan. Tentunya bidan-

bidan tersebut mendapat imbalan. Disinyalir bidan yang ikut serta dalam tindak 

pidana aborsi ini sebanyak 50 orang bidan. Cara menghilankan janin bayi tersebut 

juga tergolong keji, dimana janin tersebut dimasukkan kedalam septic tank dan 

diberikan cairan kimia khusus agar janin bayi yang telah digugurkan tersebut 

dapat hancur.  

Berdasarkan data yang diperoleh melalui survei kesehatan rumah tangga 

pada tahun 2005, Angka Kematian Ibu (selanjutnya disebut AKI) Indoneia 

menduduki ranking pertama di antara negara Asia Tenggara atau Asociation 

South East Asian Nation (selanjutnya akan disebut dengan ASEAN) yaitu 

mencapai 373/100.000 kelahiran, yang di mana 11%  diantaranya akibat Unsafe 

Abortion.
6
 Data ini memberikan informasi secara langsung tentang bagaimana 

maraknya terjadi kematian sebagai akibat dari aborsi yang tidak aman merupakan 

sesuatu yang berbahaya KUHP dan dilarang dalam Undang-undang Kesehatan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis mengkajinya dalam 

skripsi dengan judul Tanggung Jawab Bidan dalam Mempromosikan Aborsi 

Ilegal Ditinjau dari Perspektif Kitab Undang Undang Hukum Pidana & 

Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

                                                           
6
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1.2 Rumusan Masalah 

 Berdasarkan latar belakang tersebut diatas menarik untuk dijadikan 

rumusan masalah sebagai berikut: “Apakah para bidan yang mempromosikan 

klinik aborsi untuk mendapatkan pasien dapat dijerat dengan peraturan 

perundang-undangan di Indonesia?” 

1.3Tujuan Penelitian 

a. Tujuan Akademik 

Untuk memenuhi salah satu syarat akademis sebelum memperoleh gelar 

 Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. 

b. Tujuan Praktis 

Untuk mengetahui lebih dalam mengenai tindak pidana aborsi yang 

merupakan kejahatan terhadap nyawa dalam hukum positif Indonesia. 

Serta, bermanfaat sebagai pandangan dalam memahami pertanggung 

jawaban pidana yang dapat diterapkan pada para pendukung tindak pidana 

aborsi dari segi pandang KUHP. 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu: 

a. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih teoritis 

bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang 

hukum pidana mengenai praktik aborsi dan aspek-aspek 

penindakan terhadap pelakunya. 

b. Manfaat Praktis 

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu jika di masa 

depan berhadapan dengan kasus yang berhubungan dengan tindak 
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pidana aborsi. Sehingga, penelitian ini mampu menjadi referensi 

kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan solusi-solusi hukum 

dalam penyelesaiannya. 

 

1.5 Metodelogi Penelitian 

A. Tipe Penelitian 

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif yaitu, 

penelitian yang didasarkan pada studi pustaka yang meliputi peraturan 

perundang- undangan, literatur, dan putusan MA. Penelitian hukum 

normatif yang nama lainnya adalah penelitian hukum doktrinal yang 

disebut juga sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen karena 

penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan 

yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain.
7
 

B Pendekatan Masalah 

 Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. 

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian 

hukum yang dilakukan dengan meneliti data primer. Dalam kaitannya 

dengan penelitian normatif, penelitian ini menggunakan beberapa 

pendekatan yaitu :   

1. Pendekatan perundang-undangan (statute approach)   Pendekatan 

perundang-undangan adalah suatu pendekatan yang dilakukan 

terhadap berbagai aturan hukum yang berkaitan.
8
  

2. Conseptual approach adalah Pendekatan konsep digunakan untuk 

memahami konsep-konsep tentang politik hukum.
9
 

                                                           
7
 Soerjono Soekanto, dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Cetakan ke-8, PT. 

Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal.14 
8
 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hal.93 
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3. Case Approach adalah pendekatan yang dilakukan dengan 

melakukan telaah pada kasus-kasus yang berkaitan dengan isu 

hukum yang dihadapi. Kasus-kasus yang ditelaah merupakan kasus 

yang telah memperoleh putusan pengadilan berkekuatan hukum 

tetap. Hal pokok yang dikaji pada setiap putusan tersebut adalah 

pertimbangan hakim untuk sampai pada suatu keputusan sehingga 

dapat digunakan sebagai argumentasi dalam memecahkan isu 

hukum yang dihadapi.
10

 

 

C. Bahan Hukum Penelitian 

a. Bahan hukum primer  

Dalam penelitian ini bahan hukum primer antara lain:  

 KUHP 

 Undang-undang  nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan 

 Undang-undang nomor 4 tahun 2019 tentang praktik kebidanan 

 Kode etik kedokteran  

 Sumpah dokter 

a. Bahan hukum sekunder  

Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa literatur, asas-

asas, dan yurisprudensi. Pengggalian bahan hukum sekunder 

menggunakan studi dokumen. Studi dokumen yaitu mempelajari 

permasalahan melalui buku-buku, literatur, jurnal hukum, internet, 

                                                                                                                                                               
9
 Ibid., h.135 

10
 Johni Ibrahim, Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Banyumedia 

Publishing, Malang, 2007, hal. 321. 
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media massa, makalah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan 

dengan materi penulisan.
11

 

D. Langkah Penelitian 

a. Pengumpulan Bahan Hukum  

Pengumpulan bahan hukum menggunakan inventarisasi, 

klasifikasi, dan sistematisasi.  

1. Inventarisasi merupakan kegiatan mengkritisi yang bersifat 

mendasar untuk melakukan penelitian hukum. Langkah 

inventerisasi yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan 

hukum terkait melalui pustaka dan jurnal. 

2. Klarifikasi adalah penjernihan masalah hingga menjadi 

transparan dan tidak ada yang dirahasiakan. 

3. Sistematisasi merupakan keseluruhan data yang diperoleh 

kemudian dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan 

pokok permasalahan, sehingga menjadi satu kesatuan yang 

utuh.  

b. Langkah Analisa 

Penelitian ini menggunakan langkah analisa menggunakan metode 

silogisme deduksi, yang berarti berawal dari hal yang bersifat 

umum kemudian diterapkan pada rumusan masalah untuk 

menghasilkan jawaban yang bersifat khusus. Pembahasan 

permasalahan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang 

berawal dari pengetahuan yang bersifat umum yang diperoleh dari 

ketentuan peraturan perundang-undangan, yang kemudian 

                                                           
11

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2006, hal.195 
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diimplementasikan pada rumusan masalah yang kemudian 

menghasilkan jawaban khusus. Dalam penelitian ini juga 

memanfaatkan penafsiran sistematis yang melihat susunan pasal 

yang berhubungan dengan pasal-pasal lainnya yang ada Di dalam 

undang- undang itu sendiri maupun undang-undang lain untuk 

memperoleh pengertian yang lebih valid. 

1.6 Kerangka Teoritik 

Memahami tindak penghilangan nyawa melalui aborsi perlu sekali 

memahami kaidah persamaan antara “pembunuhan anak” dan “pengguguran”, di 

mana harus ada kandungan (vrucht) atau bayi (kidn) yang hidup dan yang 

kemudian dimatikan.
12

 Sedangkan untuk perbedaan antara “pembunuhan anak” 

dan “pengguguran” adalah bahwa dalam pembunuhan anak harus ada bayi yang 

lahir dan hidup, sedangkan dalam menggugurkan atau mematikan kandungan, apa 

yang keluar dari tubuh ibu adalah suatu kandungan, yang hidup tetapi belum 

menjadi bayi (onvoldragen vrucht) atau seorang bayi yang sudah mati (Voldragen 

Vrucht).
13

 Dengan adanya perbedaan tersebut maka sanksi maksimal pada abortus 

lebih ringan dari pada pembunuhan anak. Jika pengguguran atau mematikan 

kandungan dilakukan oleh orang lain tanpa persetujuan si ibu maka menurut pasal 

347 KUHP ayat 1 maksimum hukuman dinaikan menjadi dua belas tahun penjara, 

dan jika perbuatan tersebut menyebabkan sang ibu meninggal dunia maka 

menurut pasal 347 KUHP (ayat 2) maka sanksi dinaikan menjadi lima belas tahun 

penjara. 

                                                           
12

 Wirjono Prodjodikoro, Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Refika Aditama, 

Bandung, 2003, hal.74 
13

 ibid., hal.75 
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Di dalam Undang-undang Kesehatan terkait tindak pidana aborsi telah 

Telah terdapat pengecualian-pengecualian mengenai aborsi sehingga tindak 

pidana aborsi dapat dibagi menjadi dua yakni :  

1. “Bersifat legal, yaitu dilakukan oleh tenaga kesehatan/medis yang 

berkompeten berdasarkan indikasi medis, dan dengan persetujuan ibu yang 

hamil dan atau suami, serta dengan syarat-syarat tertentu yang tercantum 

dalam UU 36/2009. 
 

2. Bersifat ilegal, yaitu dilakukan oleh tenaga kesehatan/medis yang tidak 

kompeten melalui cara-cara di luar medis, dengan atau tanpa persetujuan 

ibu hamil dan atau suaminya. Aborsi ilegal sering pula dilakukan oleh 

tenaga medis yang kompeten tetapi tidak memiliki indikasi medis.”
14

 

Bagi tenaga medis bidan yang melakukan aborsi terutama Di dalam kasus klinik 

aborsi anonim yang menarik pelanggan tidak menuju kepada kliniknya sendiri 

melainkan diberikan ke klinik anonim tersebut maka bidan tersebut telah 

melanggar pasal 41 ayat 1 huruf (a) UU Praktik Kebidanan.  

 Sehingga, tenaga medis dokter yang melakukan aborsi secara ilegal, maka 

dokter tersebut telah melanggar Kode Etik Kedokteran (selanjutnya disebut 

dengan kodeki) pasal 1 yang menentukan, “Setiap dokter wajib menjunjung 

tinggi, menghayati dan mengamalkan sumpah dan atau janji dokter” dan sumpah 

dokter yang merupakan sebuah acuan kerja dokter.  

1.7 Pertanggung Jawaban Sistematika 

Berikut kerangka sistematis dari skripsi lengkap yang terdiri dari 4 bab dan 

masing-masing bab terbagi menjadi beberapa sub bab. Adapun keempat bab 

tersebut sebagai berikut: 

BAB I PENDAHULUAN  

Bab ini merupakan awal penulisan skripsi dengan mengemukakan kasus aborsi 

yang dilakukan pada klinik anonim di Jakarta dan melibatkan ratusan pasien dan 

korban janin aborsi yang secara tegas dilarang oleh undang-undang. Namun dalam 

                                                           
14

 Soekidjo notoatmodjo, Etika & Hukum Kesehatan, Rineka cipta, Jakarta, 2010, hal.136 
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perolehan pasien yang banyak itu ternyata ada sosok bidan yang ikut memasarkan 

dengan berkedok melaksanakan tugas kebidanannya. Selanjutnya dilanjutkan 

dengan rumusan masalah, tujuan penelitian dan tipe penelitian yang digunakan 

yakni yuridis normatif  

 

BAB II TINDAK PIDANA ABORSI BESERTA 

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PARA PELAKU. Bab ini dibagi 

menjadi 2 sub bab.   

II.1. Hakekat Tindak Pidana Aborsi dan Akibat Hukumnya. Sub bab ini 

menjelaskan terkait dengan pengertian aborsi dari segi medis, dilanjutkan dengan 

pengaturan aborsi dalam aturan hukum di Indonesia baik yang ada di KUHP 

maupun UU 36/2009 yang membagi aborsi dalam beebrapa jenis, dan terakhir 

akan menguraikan terkait akibat hukum dari aborsi.  

II.2. Pihak-pihak Terkait Tindak Pidana Abortus. Bab ini menjelaskan para 

pihak yang terkait dalam tindak pidana aborsi sebagai bagian dari penyertaan yang 

diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP. Aborsi pasti melibatkan tidak hanya pasien 

saja karena dilakukan di klinik anonim di Jakarta. 

 

BAB III ANALISA PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA BIDAN 

DALAM PEMASARAN KLINIK PASEBAN. Bab ini dibagi menjadi 2 sub 

bab. 

III.1. Kronologis Kasus. Bab ini membahas mengenai kronologi kasus tindak 

pidana aborsi dan tindak pidana penyertaan yang terjadi di daerah pasar senen 

Jakarta yang telah mengakibatkan 903 bayi meninggal akibat tindak pidana aborsi 

ilegal.  
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III.2. Pembahasan Pertanggungjawaban Bidan dalam Pemasaran Bab ini 

membahas pertanggungjawaban bidan dalam pemasaran klinik anonim dengan 

diintegrasikan dalam tugasnya sebagai seorang bidan. menurut pasal 56 KUHP 

(penyertaan). 

 

BAB IV PENUTUP Bab ini terdiri dari:  

IV.1. Simpulan adalah perumusan secara singkat jawaban atas pokok masalah 

sebagaimana dikemukakan pada bab-bab di atas.  

IV.2. Saran adalah anjuran atau rekomendasi peyelesaian masalah oleh penulis 

bedasarkan analisis masalah dan kesimpuan yang telah dibuat.


