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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang 

Kesehatan merupakan hal terpenting yang dibutuhkan oleh setiap manusia. 

Segala upaya akan dilakukan oleh manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan 

kesehatannya. Sehubungan dengan hal tersebut, Bahder Johan Nasution 

berpendapat bahwa upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan 

merupakan suatu usaha yang meliputi peningkatan kesehatan masyarakat, baik fisik 

maupun psikis.1 Pembangunan kesehatan pada dasarnya menyangkut pada semua 

segi kehidupan manusia, baik secara fisik maupun non fisik. Dalam sejarah 

perkembangannya, pembangunan kesehatan telah mengalami perubahan orientasi 

baik dalam hal nilai maupun pemikiran mengenai upaya pemecahan masalah-

masalah di bidang kesehatan. Proses perubahan tersebut selalu berkembang sejalan 

dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan serta 

perubahan nilai-nilai sosial budaya di masyarakat.2 

Salah satu masalah dalam bidang kesehatan yang masih menimbulkan pro 

dan kontra adalah tentang aborsi. Aborsi berasal dari bahasa Inggris yang berarti 

                                                            
1 Ratna Winahyu Lestari Dewi dan Suhandi. “Aborsi bagi Korban Perkosaan dalam Perspektif Etika 

Profesi Kedokteran, Hukum Islam, dan Peraturan Perundang-Undangan”. Perspektif Vol. XVI No. 

2, April 2011, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, 2011, hal. 75. 
2 Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Kesehatan 
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abortion dan bahasa Latin abortus3, yang secara etimologis berarti gugur 

kandungan atau keguguran. Dalam bahasa Arab, aborsi disebut dengan wasa’il al-

ijhadh atau isqath al-haml.4 Secara terminologi aborsi didefinisikan sebagai 

pengeluaran (secara paksa) janin dalam kandungan sebelum mampu hidup di luar 

kandungan. Menurut ilmu kesehatan, aborsi didefinisikan sebagai penghentian 

kehamilan setelah tertanamnya sel telur (ovum)5 yang telah dibuahi dalam sperma 

pada dinding rahim (uterus)6 atau pada tempat lain.7 

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) 

memperkirakan angka aborsi pada anak usia remaja dari 15 tahun hingga 19 tahun 

di perkotaan terus meningkat. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pengetahuan 

remaja mengenai pendidikan seksual, meningkatnya angka penikahan dini yang 

mencapai total 48 persen dari total pernikahan nasional dan umumnya aborsi 

dilakukan akibat kecelakaan atau kehamilan yang tidak diinginkan karena kegiatan 

seks bebas.8 Data Badan Koordinasi Keluarga Berencana (BKKBN) tahun 2010 

menyebutkan sekitar dua juta aborsi terjadi setiap tahun. Ini menunjukkan adanya 

                                                            
3 Abortus atau aborsi adalah terhentinya kehamilan sebelum 20 minggu, ketika janin belum bisa 

bertahan hidup di luar rahim. Istilah abortus mengacu baik yang terjadi secara alami, tanpa disengaja 

(abortus spontan) atau yang disengaja (abortus provocatus). 
4 Salamah Noorhidayati. “Aborsi dalam Perpektif Hukum Islam dan Hukum Positif Indonesia”. 

Ahkam Vol. IX No. 2, November 2007, STAIN Tulungagung, hal. 164. 
5 Ovum adalah sel reproduksi wanita. 
6 Uterus juga disebut rahim, uterus adalah organ yang melindungi dan mewadahi janin selama 

kehamilan. Rahim tumbuh dan berkembang seiring pertumbuhan bayi. 
7 Joni Afriko, Hukum Kesehatan (Teori dan Aplikasinya), (Bogor: Penerbit In Media, 2016), hal. 97. 
8 Utami Diah Kusumawati, “Tercatat Angka Aborsi Meningkat di Perkotaan”,  

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-

meningkat-di-perkotaan/, diakses 8 Mei 2017. 

http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan/
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20141029111311-12-8642/tercatat-angka-aborsi-meningkat-di-perkotaan/
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hubungan seks berisiko dimana hak setiap bayi untuk hidup disayangi itu tidak 

terpenuhi.9 

Menurut data Survei Demografi dan Kesehatan Indoensia (SDKI) 2008, 

rata-rata nasional angka kematian ibu (AKI) melahirkan mencapai 228 per 100 ribu 

kelahiran hidup. Dari jumlah tersebut, kematian akibat aborsi tercatat mencapai 30 

persen, sedangkan target Millennium Development Goals (MDGs) pada tahun 2015, 

AKI dapat diturunkan menjadi 102 per 100.000 kelahiran hidup.10  Sementara itu, 

laporan 2013 dari Australian Consortium for In Country Indonesian Studies 

menunjukan hasil penelitian di 10 kota besar dan 6 kabupaten di Indonesia terjadi 

43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. Aborsi tersebut dilakukan oleh 

perempuan di perkotaan sebesar 78 % dan perempuan di pedesaan sebesar 40 %.11 

Para ilmuwan mengatakan jumlah aborsi tahunan di seluruh dunia 

meningkat dari 50 juta per tahun antara 1990-1994 menjadi 56 juta per tahun antara 

2010-2014. Peningkatan jumlah aborsi paling banyak terlihat di negara maju, 

sebagian didorong oleh pertumbuhan penduduk dan oleh keinginan untuk memiliki 

keluarga kecil. Perhitungan mereka menunjukkan bahwa jumlah aborsi per orang 

                                                            
9 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, “Kondom Solusi Terakhir Kurangi Dampak Buruk 

Perilaku Seks Berisiko”, http://www.depkes.go.id/article/view/1964/kondom-solusi-terakhir-

kurangi-dampak-buruk-perilaku-seks-berisiko.html, diakses 1 September 2017. 
10 Kementrian Kesehatan Republik Indonesia, “Lima Strategi Operasional Turunkan Angka 

Kematian Ibu”, http://www.depkes.go.id/article/view/1387/lima-strategi-operasional-turunkan-

angka-kematian-ibu.html, diakses 1 September 2017. 
11 Ibid. 

http://www.depkes.go.id/article/view/1964/kondom-solusi-terakhir-kurangi-dampak-buruk-perilaku-seks-berisiko.html
http://www.depkes.go.id/article/view/1964/kondom-solusi-terakhir-kurangi-dampak-buruk-perilaku-seks-berisiko.html
http://www.depkes.go.id/article/view/1387/lima-strategi-operasional-turunkan-angka-kematian-ibu.html
http://www.depkes.go.id/article/view/1387/lima-strategi-operasional-turunkan-angka-kematian-ibu.html
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tidak banyak berubah di negara-negara miskin, justru di negara-negara maju turun 

dari jumlah 25 menjadi 14 orang per 1.000 wanita usia reproduksi.12 

Para peneliti menemukan adanya angka aborsi mirip di berbagai negara 

terlepas dari apakah tindakan pengguguran kehamilan itu legal atau tidak. Mereka 

berpendapat bahwa undang-undang yang melarang aborsi tidak membatasi jumlah 

pengguguran dan sebaliknya bisa menyebabkan orang-orang untuk mencari tempat 

aborsi ilegal yang tidak aman bagi mereka.13 

Hal demikian semakin meresahkan masyarakat terutama mereka (keluarga) 

yang memiliki anak gadis (remaja/belum menikah). Aborsi banyak dilakukan oleh 

anak gadis dengan penyebab bervariasi, mulai dari alasan tidak mampu merawat 

bayi sampai ketidakmampuan ekonomi. Berikut adalah faktor-faktor yang 

mendorong seseorang melakukan aborsi:14 

1. Kondisi usia masih muda atau menurutnya belum layak memiliki anak; 

2. Malu diketahui oleh orang tua atau keluarga dan masyarakat; 

3. Pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab; 

4. Masih sekolah; 

5. Kondisi ekonomi tidak mencukupi; 

6. Janin yang dikandung dari hasil perkosaan; dan 

7. Dorongan dari keluarga. 

                                                            
12 BBC Indonesia, “Penelitian Tentang Aborsi: 25% Kehamilan Digugurkan”, 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160512_majalah_kesehatan_aborsi, diakses 23 

Juli 2017. 
13 Ibid. 
14 Mien Rukmini, Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Cetakan ke I, 

(Bandung: PT. Alumni, 2008), hal. 18. 

http://www.bbc.com/indonesia/majalah/2016/05/160512_majalah_kesehatan_aborsi
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Makna kejahatan dalam aborsi ditentukan oleh nilai-nilai yang dianut dalam 

suatu masyarakat tertentu. Misalnya di beberapa negara barat aborsi sudah dianggap 

bukan perbuatan jahat, baik bersifat medikalis atau bukan. Seperti Kanada yang 

mendeskriminalisasi aborsi, artinya pada mulanya aborsi dianggap sebagai 

peristiwa pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku biasa. Oleh karena itu 

larangan aborsi dicoret begitu saja dari hukum pidana.15 Masyarakat memiliki 

penilaian tertentu terhadap aborsi. Sebagian besar yang melarang aborsi secara 

mutlak memang tidak memecahkan masalah, karena pada dasarnya masyarakat 

membutuhkan aborsi untuk hal-hal tertentu, seperti kesehatan, tetapi menolak 

aborsi juga merupakan suatu hal yang dilematis. 

Pada dasarnya Indonesia melarang praktek aborsi yang ditegaskan dalam 

Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

(selanjutnya disebut UU Kesehatan) bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi 

karena aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan dan keselamatan 

perempuan secara fisik, serta resiko gangguan psikologis. Oleh karena itu, tindakan 

aborsi tidak dapat dibenarkan.  

Dalam hal ini yang menjadi kontroversi adalah dalam UU Kesehatan yang 

melarang praktik aborsi tetapi juga dianggap telah melegalkan aborsi bagi korban 

perkosaan. Sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 ayat (2): 

“Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 

berdasarkan: 

                                                            
15 Lihat M. Berer, “Making Aborties Safe: A Matter of Good Public Health Policy and Practice”. 

Bulletin of the World Health Organization, 78, 2000, hal. 583 dikutip dari Mien Rukmini, Aspek 

Hukum Pelaksanaan Aborsi Akibat Perkosaan, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 

2013), hal. 31. 
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a. Indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, 

baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita 

penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat 

diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; 

atau 

b. Kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 

psikologis bagi korban perkosaan.” 

 

Disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi (selanjutnya disebut PP Kesehatan Reproduksi) merupakan 

implementasi dari pelaksanaan UU Kesehatan yang termuat dengan jelas di dalam 

Pasal 75 ayat 2 UU Kesehatan, yang disebutkan dalam Pasal tersebut syarat-syarat 

dapat dilakukannya aborsi. PP Kesehatan Reproduksi ini bertujuan untuk 

melindungi kaum perempuan, yang selama ini perempuan merupakan kaum yang 

sangat rentan terhadap diskriminasi dan pelecehan. 

Selain dalam UU Kesehatan tentang Kesehatan, aborsi juga diatur dalam 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP mengklasfikasikan aborsi 

sebagai kejahatan terhadap nyawa. KUHP menjelaskan bahwa segala macam 

tindakan aborsi dilarang tanpa pengecualian, sebagaimana diatur dalam Pasal 346, 

347, 348 dan 349. 

 

Pasal 346 

“Seorang perempuan yang sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun.” 

Pasal 347 

“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun.  
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(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.” 

Pasal 348 

“(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, diancam dengan 

pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.  

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

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.” 

Pasal 349 

“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.” 

 

Jika dicemati ketentuan dalam KUHP tersebut, berdasarkan aspek hukum 

dan hak asasi manusia, dilandasi suatu pemikiran bahwa janin yang masih di dalam 

kandungan sudah menjadi subjek hukum, sehingga berhak mendapatkan 

perlindungan hukum. 

Selanjutnya dalam Hukum Islam, berdasarkan Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 

2005 tentang Aborsi (selanjut disebut Fatwa MUI tentang Aborsi), aborsi dalam 

peraturan tersebut sebenarnya dilarang, sebagaimana pendapat ulama sebagai 

berikut: 

“Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab Syafi`I dalah Ihya` `Ulum al-Din, 

tahqiq Sayyid `Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), juz II, hal. 67: jika 

nutfah (sperma) telah bercampur (ikhtilah) dengan ovum di dalam rahim 

dan siap menerima kehidupan (isti`dad li-qabul al-hayah), maka 

merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).” 
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Selain adanya larangan mengenai aborsi, ada pengecualian di mana aborsi 

dapat dilakukan. Jika aborsi dilakukan sebelum diberikannya ruh (nafkhi ar-ruh) 

kepada janin tersebut, maka ada 4 (empat) pendapat hukum, sebagai berikut:16 

1. Boleh (mubah) dilakukan secara mutlak, tanpa harus ada alasan medis (`uzur); 

2. Boleh dilakukan mubah karena ada alasan medis (`uzur) dan sebaiknya tidak 

dilakukan (makruh) jika tanpa alasan medis (`uzur); 

3. Makruh secara mutlak; dan 

4. Haram, hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang 

memungkinkannya tumbuh berkembang. 

Jika aborsi dilakukan setelah nafkhi ar-ruh pada janin, maka semua 

pendapat ahli menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak 

terdapat alasan medis (`uzur), perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana 

manakala janin keluar dalam keadaan mati, dan sanksi tersebut oleh ahli (fuqaha`) 

disebut dengan ghurrah atau denda.17 

Aborsi untuk korban perkosaan juga diatur dalam Fatwa MUI tentang 

Aborsi ini, yakni sebagai berikut: 

“Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafi`i 

membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu 

berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di 

mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan 

dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga 

diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), 

maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) 

tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya 

kerusakan (perzinaan).” 

                                                            
16 Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi 
17 Ibid. 
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Dari ketiga peraturan di atas, dapat dilihat bahwa KUHP tidak memberikan 

ruang bagi alasan apapun untuk seseorang melakukan tindakan aborsi. KUHP 

menyatakan dengan tegas larangan bagi siapapun yang melakukan aborsi, sampai 

kepada pihak yang membantu melakukan aborsi, seperti dokter, juru obat dan 

bidan. Sebaliknya, UU Kesehatan melegalkan tindakan aborsi dengan alasan 

tertentu, sedangkan untuk Hukum Islam yang dilihat dari Fatwa MUI No. 4 Tahun 

2005, secara keseluruhan peraturan tersebut sama dengan UU Kesehatan yang 

melegalkan aborsi hanya untuk kepentingan medis dan korban perkosaan dengan 

syarat tertentu. 

Selain Indonesia yang melegalkan aborsi (untuk hal-hal tertentu), negara 

lain yang juga melegalkan aborsi salah satunya adalah Australia. Pengaturan 

mengenai aborsi di setiap negara bagian berbeda-beda, yakni sebagai berikut:18 

Tabel 1.1 Legalisasi Aborsi di Australia 

Negara Bagian 

atau Wilayah 
Status Pengecualian 

Wilayah ibukota 

Australia 

Legal dan mudah 

diakses 

Harus disediakan oleh dokter. 

New South 

Wales dan Pulau 

Norfolk 

Tindakan 

kriminal 

Tunduk pada 

CES v 

Superclinics 

Legal jika dokter menemukan alasan 

ekonomi, sosial atau medis atau alasan 

bahwa aborsi diperlukan untuk 

menghindari bahaya serius bagi 

                                                            
18 Natasha Cica, “Abortion Law in Australia”,  

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pub

s/rp/rp9899/99rp01, diakses 25 Juli 2017. 

http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp9899/99rp01
http://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp9899/99rp01
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Australia Pty Ltd 

(1995) 

kehidupan wanita hamil atau kesehatan 

fisik atau mentalnya. 

Teritori Utara 

Legal Berlaku hingga usia kehamilan 24 

minggu, 

menghapus persyaratan persetujuan 

orang tua untuk aborsi dan memberikan 

aborsi medis awal dengan tablet. 

Undang-undang tersebut mulai berlaku 

pada tanggal 1 Juli 2017 

Queensland 

Tindakan 

kriminal  

Tunduk pada 

keputusan 

McGuire 

Legal sampai 22 minggu jika perlu 

untuk mempertahankan wanita tersebut 

dari bahaya serius atau kesehatannya di 

luar bahaya normal kehamilan dan 

persalinan atau jika janin memiliki 

cacat yang dianggap "tidak konsisten" 

dengan kehidupan. 

Australia Selatan 

Legal, tapi 

terbatas 

Legal sampai dengan 28 minggu jika 

dua dokter setuju bahwa kesehatan fisik 

dan / atau mental wanita terancam oleh 

kehamilan, atau karena kelainan janin 

yang serius. Aborsi harus dilakukan di 

rumah sakit. 

Tasmania 
Legal Di luar 16 minggu legal dengan dua 

persetujuan dokter. 

Victoria 
Legal Di luar 24 minggu legal jika dua dokter 

setuju. 

Australia Barat 

Berlaku sampai 

20 minggu 

Sangat dibatasi setelah 20 minggu. 

Beberapa pembatasan untuk perempuan 

di bawah 16 tahun. 

Sumber: Parliament of Australia 



11 
 

Profesi medis sendiri dengan tegas menolak aborsi.19 Dalam perspektif etika 

profesi kedokteran, aborsi pada korban perkosaan menimbulkan satu dilema. Sesuai 

dengan sumpahnya, seorang dokter berkewajiban untuk melindungi hidup manusia 

sejak dari pembuahan. Dengan demikian aborsi merupakan tindakan yang dilarang. 

Selain itu dokter juga harus mengutamakan kesehatan penderita. Hal yang dilematis 

akan terjadi jika dokter menghadapi seorang perempuan hamil akibat perkosaan 

yang mengalami trauma psikologis dan berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya. 

Di satu sisi jika ia melakukan aborsi berarti ia menggugurkan janin tersebut dan di 

sisi lain jika ia tidak melakukan aborsi berarti nyawa ibu hamil yang menjadi 

taruhannya. 

Ditambah lagi dengan munculnya sebuah polemik ketika pada saat sesudah 

terjadinya kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan Solo, timbul diskusi dalam 

masyarakat tentang boleh tidaknya dilakukan aborsi bagi korban perkosaan yang 

menjadi hamil akibat peristiwa yang mengerikan itu. Berita Ikatan Dokter Indonesia 

(BIDI) menyikapi diskusi itu dengan sebuah penyataam dari Ketua Umum BIDI 

bahwa aborsi pada perempuan hamil akibat tindak perkosaan hanya dapat dilakukan 

bilamana terdapat indikasi medis dan aborsi tanpa indikasi medis tetap dilarang.20 

Jenis aborsi yang tidak menimbulkan permasalahan adalah apabila aborsi 

yang terjadi karena adanya kelainan-kelainan medis dikarenakan berkaitan dengan 

masalah kesehatan reproduksi yang mengharuskan si ibu melakakukan aborsi. 

                                                            
19 Mien Rukmini, Op. Cit., hal. 19. 
20 Ibid, hal. 21. 
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Tetapi untuk hal aborsi dilakukan bagi korban perkosaan masih menjadi 

kontroversi. 

Kontroversi itu setidaknya dilatar belakangi oleh berbagai macam 

persoalan, seperti pengaruh ajaran agama yang kuat dan pada umunya memberikan 

landasan normatif mengenai aspek proteksi terhadap eksistensi janin dan sekaligus 

menentang keras praktik aborsi, pengakuan bahwa aborsi itu termasuk metode 

pengendalian fertilisasi (pembiakan angka kelahiran umat manusia), kondisi 

modern atas gaya hidup manusia yang sudah terseret oleh gelombang yang 

memperbolehkan aborsi dengan dalih-dalih yang klise, seperti pengembangan 

karier wanta, usia masih muda dan status sosial lainnya, serta praktik aborsi yang 

dapat mengakibatkan kematian bagi ibu.21 

Selain itu aborsi bertentangan dengan norma agama, norma kesusilaan dan 

norma kesopanan. Tindakan aborsi dengan alasan apapun merupakan tindakan 

pembunuhan nyawa. Jika aborsi adalah suatu pembunuhan, itu salah. Akan tetapi 

pendapat tersebut valid karena kata membunuh tidak hanya mendeskripsikan suatu 

tindakan, tetapi juga menilai suatu tindakan. Lagi pula, aborsi pun bukan lagi suatu 

deskripsi tindakan, tetapi sudah selalu memuat penilaian moral, yakni salah.22 

Jika dibandingkan aborsi dengan pembunuhan atas orang yang sudah 

dewasa pun tidak selalu salah. Ada kasus-kasus, seperti membunuh untuk 

mempertahankan diri, di mana pembunuhan tidak dianggap salah. Kasus-kasus lain, 

                                                            
21 Abd. Wahid, Modus-Modus Kejahatan Modern, (1993), hal. 1 dikutip dari Mien Rukmini, Aspek 

Hukum Pidana dan Kriminologi (Sebuah Bunga Rampai), Cetakan ke I, (Bandung: PT. Alumni, 

2008), hal. 19-20. 
22 Reza AA Watimena, Filsafat dan Sains: Sebuah Pengantar, (Jakarta: Grasindo, 2008), hal. 73. 
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seperti euthanasia, hukuman mati, dan situasi perang, juga membuat apa yang benar 

dan salah secara moral menjadi problematis.23 

Perkosaan merupakan bentuk kongkrit kekerasan terhadap perempuan. 

Pelaku perkosaan tidak menganggap sebagai manusia sederajad dengan dirinya, 

tapi hanya menganggap perempuan sebagai objek seks semata yang dapat 

memuaskan nafsu birahinya. Oleh karena itu, biasanya perlakuan si pelaku 

perkosaan terhadap korbannya amat semena-mena. Korban tidak hanya menderita 

kerugian secara fisik, tapi juga psikis, bahkan juga kerugian harta benda.24 

Korban perkosaan yang tidak mendapatkan penanganan semestinya setelah 

mengalami perkosaan, biasanya akan menderita efek samping yang cukup 

menakutkan, yaitu kehammilan yang tidak diinginkan. Kondisi korban perkosaan 

ini akan mendapatkan dua beban derita yang sama beratnya. Kondisi inilah yang 

memicu korban melakukan aborsi atas kehamilan yang tidak diinginkan tersebut.25 

Khusus terhadap tindakan aborsi yang dilakukan kepada korban perkosaan, 

hampir dapat dipastikan bahwa si perempuan dan keluarganya tidak menghendaki 

kelahiran bayi karena berbagai alasan, seperti aib keluarga. Tidak dipungkiri 

perkosaan bisa membuat perempuan menjadi trauma. Banyak korban yang 

membutuhkan waktu lama untuk mengatasi pengalaman ini atau bahkan ada yang 

                                                            
23 Ibid. 
24 Suryono Ekotama, St. Harum Pudjiarto RS, dan G. Widiartana, Abortus provocatus bagi Korban 

Perkosaan Perpektif Viktimologi, Kriminologi, dan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Universitas 

Atmajaya, 2000), hal. 125. 
25 Ibid, hal. 136. 
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tidak bisa hidup normal seperti semula. Jika dilihat dari segi keadilan, tentu saja hal 

tersebut tidak adil bagi korban. 

Hal ini membawa akibat buruk bagi korban, selain korban mengalami 

trauma yang panjang, dia tidak dapat melanjutkan pendidikan, tidak dapat 

bersosialisasi dengan lingkungannya. Begitu juga jika anaknya lahir, masyarakat 

tidak siap menerima kehadirannya bahkan mendapat stigma sebagai anak haram 

yang tidak boleh bergaul dengan anak-anak lain di lingkungannya serta menerima 

perlakuan negatif lainnya dan anak tersebut akan menjadi anak terlantar. 

Sebagian besar orang awam memandang aborsi adalah suatu kejahatan 

karena dianggap membunuh manusia yang masih berada di dalam kandungan dan 

mereka berpendapat bahwa bayi tersebut memiliki hak untuk hidup. Namun untuk 

korban perkosaan, jika kita menempatkan posisi kita sebagai korban, hal yang sulit 

untuk mempertahankan anak yang tidak diinginkan tersebut. Gangguan psikologi 

dapat mengganggu kesehatan perempuan yang mengandung tersebut. Terlebih lagi 

cemoohan dari lingkungan sekitar yang tidak menerima hadirnya anak tersebut. Jika 

hal ini dipertahankan, hampir dapat dipastikan bahwa anak yang dilahirkan 

nantinya akan menjadi anak yang terlantar. 

Jika sebagian besar orang menganggap aborsi bagi korban perkosaan 

bertentangan dengan moral, tidak sepenuhnya benar, karena di sini perempuan yang 

mengandung anak tersebut juga merupakan korban yang hak-haknya telah 

dirampas. Kita tidak bisa memandang suatu fenomena dari satu sudut pandang saja 

dan menyimpulkan suatu perbuatan adalah salah.  
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Oleh karena itu, berdasarkan uraian-uraian yang telah penulis kemukakan, 

penulis tertarik untuk meneliti, menganalisis dan membahas lebih mendalam 

mengenai aborsi bagi korban perkosaan sebagai penelitian dengan judul “Analisis 

Yuridis Pengecualian Aborsi bagi Korban Perkosaan di Indonesia”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis 

menentukan beberapa pokok permasalahan, antara lain: 

1. Bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengaturan legalisasi 

aborsi bagi korban perkosaan di Indonesia? 

2. Bagaimana implementasi dalam praktek penegakkan hukum tindak pidana 

perkosaan di Indonesia yang dapat dilakukan aborsi? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapaun tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai 

berikut: 

1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan pengaturan 

legalisasi aborsi bagi korban perkosaan; dan 

2. Untuk mengetahui implementasi peraturan tersebut dalam praktek penegakkan 

hukum tindak pidana perkosaan di Indonesia yang dapat dilakukan aborsi. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1 Manfaat teoritis 

Dapat dijadikan pedoman atau acuan untuk menambah pengetahuan 

tentang pemahaman mengenai aborsi akibat perkosaan menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. 

1.4.2 Manfaat praktis 

1. Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan 

hukum di Indonesia, khususnya mengenai aborsi bagi korban perkosaan; 

dan 

2. Dapat menambah referensi bagi mahasiswa fakultas hukum pada umumnya 

dan pada khususnya bagi penulis sendiri dalam menambah pengetahuan 

tentang ilmu hukum. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memudahkan 

pembahasan sehingga tepat pada apa yang dituju. Penulisan ini akan 

menjelaskan dari bab demi bab untuk memberikan gambaran mengenai skripsi 

ini. Tulisan ini terdiri dari 5 (lima) bab. 

BAB I tentang PENDAHULUAN 

Mengemukakan latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. 

BAB II tentang TINJAUAN PUSTAKA 
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Menjelaskan mengenai tinjauan teori dan tinjauan konseptual terkait topik 

penelitian. Tinjauan teori dari hasil penelitian ini terbagi ke dalam 4 (empat) 

Subbab, yaitu: pertama, tinjauan umum mengenai aborsi; kedua, tinjauan umum 

mengenai legalisasi aborsi; ketiga, mengenai cara pelaksanaan aborsi; dan keempat, 

akibat-akibat aborsi. Sementara tinjauan konseptual dari hasil penelitian ini terbagi 

ke dalam 4 (empat) Subbab, yaitu: pertama, tinjauan konseptual mengenai 

perkosaan; kedua, tinjauan konseptual mengenai pelaku perkosaan; ketiga, tinjauan 

konseptual mengenai sebab-sebab perkosaan; dan keempat, tinjauan Konseptual 

mengenai akibat-akibat perkosaan. 

BAB III tentang METODE PENELITIAN HUKUM  

Metode yang digunakan dalam penelitian kali ini adalah penelitian hukum normatif. 

Skripsi ini merupakan sebuah penelitian ilmiah, yang termasuk ke dalam kategori 

penelitian ilmiah dasar atau basic research. Jenis data yang digunakan adalah data 

sekunder, yakni data yang telah tersedia dalam bentuk tertulis, baik berupa 

peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, internet, serta tulisan-tulisan lain 

yang berkaitan dengan topik penelitian. Cara perolehan data yang dilakukan 

menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan 

pustaka atau hanya menggunakan bahan sekunder. Metode pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dipergunakan dengan cara melihat 

bahan-bahan pustaka seperti undang-undang dan literatur-literatur tentang pokok 

permasalahan yang diteliti. Selanjutnya, analisis yang dilakukan dalam penelitian 

hukum normatif adalah analisis kualitatif, untuk itu analisis di dalam penelitian 
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hukum ini mengacu kepada asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi 

hukum. 

BAB IV tentang ANALISIS DAN PEMBAHASAN 

Bab ini akan berisi pembahasan mengenai rumusan masalah penelitian beserta 

pemecahannya yang didasari pada peraturan perundang-undangan, teori-teori, asas-

asas, maupun prinsip-prinsip hukum yang berkaitan dengan topik penelitian.  

BAB V tentang KESIMPULAN DAN SARAN 

Berisi kesimpulan dan saran terkait permasalahan yang telah dibahas dan saran 

sebagai solusi dari pemecahan masalah yang menjadi topik penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


