
 
i 

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA TINDAKAN ABORSI DENGAN 

ALASAN MEDIS YANG DISEBABKAN PERKOSAAN KELUARGA INTI 

 

SKRIPSI 

 

DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK 

MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR SARJANA 

STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM 

 

 

 

OLEH: 

SITADEVI PUTRI SUBAKTI 

16340081 

 

 

PEMBIMBING: 

Prof. Dr. Drs. H. MAKHRUS, S.H., M.Hum. 

 

 

 

ILMU HUKUM 

FAKULTAS SYARI’AH DAN HUKUM 

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  

YOGYAKARTA 

2020 



 

ii 
 

ABSTRAK 

Aborsi merupakan masalah yang banyak diperbincangkan di dalam 

kehidupan dari zaman dahulu hingga saat ini. Dalam hal ini terdapat banyak hal 

yang membuat seseorang tidak siap dalam kehamilannya bahkan tidak ingin 

bayinya lahir sehingga mendorong untuk melakukan aborsi. Salah satu alasan 

seorang wanita menggugurkan kandungannya karena kehamilan tersebut hasil dari 

perkosaan sedarah, sehingga anak yang lahir dari hubungan sedarah (incest) 

mempunyai kemungkinan jauh dari keadaan normal yang sempurna, namun tidak 

semuanya. Hal ini karena beberapa generasi dari hasil hubungan sedarah (incest) 

tersebut mengakibatkan kelahiran cacat genetik yang lebih besar. 

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian pustaka 

(library research), yaitu penelitian yang objeknya dikaji dengan menggunakan 

konsep-konsep atau teori-teori di dalam peraturan perundang-undangan, literature, 

atau dokumen-dokumen. Objek dalam penelitian ini adalah aborsi yang kemudian 

dikaji menggunakan teori-teori hukum pidana dan perundang-undangan di 

Indonesia. 

Kasus aborsi yang disebabkan oleh perkosaan keluarga dekat ( incest ) 

boleh dilakukan dan boleh menjadi alasan pengahapusan tindak pidana. Karena 

menurut asas hukum pidana lex specialis derogat legi generali yang berarti 

hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Hukum khusus disini yaitu 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sudah memberi 

ruang untuk melakukan aborsi dengan alasan indikasi medis. Dalam hukum 

pidana, tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan medis maka dibolehkan 

dengan dasar alasan pemaaf. Karena pertanggung jawabannya dibenarkan dengan 

adanya alasan indikasi medis yang disebabkan oleh perkosaan keluarga inti 

(incest). 

 

 

Kata kunci: aborsi, incest, pidana. 
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والدين. أشهد أن ال إله إال الحمد هللا رب العالمين وبه نستعين على أمورالدنيا 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar belakang 

Menjalani kehamilan adalah suatu yang sangat diidam-idamkan oleh 

perempuan di seluruh dunia, tiap tahunnya berjuta-juta perempuan Indonesia 

mengalami kehamilan. Namun pada beberapa kasus kehamilan, perempuan justru 

tidak menghendaki kehamilannya karena disebabkan oleh perkosaan. Sebagian 

perempuan yang tidak merencanakan kehamilannya tersebut memilih untuk 

mengakhiri kehamilan dengan aborsi. Ini disebabkan karena aborsi sudah menjadi 

hal yang aktual, peristiwa ini dapat terjadi dimana-mana dan bisa dilakukan oleh 

berbagai kalangan, baik remaja yang terlibat pergaulan bebas maupun para orang 

dewasa yang tidak mau dibebani tanggung jawab dan tidak menginginkan 

kelahiran bayi ke dunia ini. Anak yang paling tidak diinginkan kehadirannya 

adalah anak yang dibuahi oleh pemerkosa. Selain tidak diinginkan anak yang lahir 

dari ibu yang menjadi korban perkosaan dapat menjadi beban, bukan saja beban 

bagi si ibu dan atau keluarga, tetapi dapat juga menjadi beban bagi masyarakat.1 

Permasalahan aborsi ini menimbulkan pro dan kontra dari beberapa 

pihak. Ada pihak yang menyatakan setuju dan ada pihak yang menyatakan tidak 

setuju dengan dilakukannya aborsi baik dengan alasan apapun dikarenakan aborsi 

termasuk juga merupakan perbuatan asusila dan dapat dikatakan sebagai 

pembunuhan karena membunuh nyawa calon bayi yang dikandungnya tersebut.  

                                                             
1 Dr. Wila Chandrawila Supriadi, S.H, Hukum Kedokteran, ( Bandung: Mandar Maju 

2001 ), hlm. 71. 
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Namun ada juga pihak yang setuju dengan dilakukannya aborsi karena 

menurutnya setiap orang mempunyai hak dalam mengatur hidupnya, bahkan hak 

memutuskan untuk melahirkan atau menggugurkan kandungannya. 

Dikemukakan beberapa kasus hasil penelitian di Amerika Latin, yang 

dikumpulkan Erik Eckhlom : 2 

1. Statistik di rumah sakit El-Salvador menunjukkan bahwa 24% dari angka 

kematian di rumah sakit tersebut adalah akibat pengguguran tidak sah. 

2. Selama tahun 1980-an, separuh dari kematian yang ada hubungannya 

dengan kelahiran di Santiago ( Chili ) adalah akibat dari pengguguran 

tidak sah. 

3. Pada tahun 1964, sebuah penelitian di Cali ( Kolumbia ) menemukan 

bahwa komplikasi akibat pengguguran adalah faktor utama yang 

menyebabkan kematian di kalangan kaum wanita yang berumur 15-35 

tahun. 

4. Di California tahun 1960-an, sebelum undang-undang pengguguran 

disahkan, komplikasi yang timbul dari penggugura tidak sah menyebabkan 

satu dari lima kematian yang berhubungan dengan kalahiran, dan ini 

umumnya terjadi di kalangan wanita berpenghasilan rendah. 

Dan saat ini jumlah tersebut semakin meningkat dan disebutkan setiap tahun 

sekurang-kurangnya 35 juta dan mungkin hingga 55 juta wanita yang mengakhiri 

masa kehamilannya dengan abortus (pengguguran). 

                                                             
2 Saifullah, “Abortus dan Permasalahannya (Suatu Kajian Hukum Islam)” dalam 

Problematika Hukum Islam Kontemporer, (Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 1996), hlm.118. 
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Sementara di Indonesia, sebagaimana dilaporkan Azrul Azwar, Ketua 

Pengurus Harian Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia atau biasa disingkat 

PKBI, menunjukkan bahwa angka kematian ibu akibat aborsi tidak aman masih 

tinggi dengan melakukan minum jamu, upaya dukun, dan lain sebagainya. Bahkan 

menurutnya, angka aborsi di Indonesia mencapai 2,3 juta pertahun. Di antara 

kematian ibu hamil mencapai 11-13 persen disebabkan oleh aborsi.3 

Dalam sejarah kehidupan umat manusia, praktik aborsi merupakan 

fenomena abadi. Data tertua yang berkaitan dengan praktik tersebut telah 

tersimpan dalam arsip perpustakaan kekaisaran di China, yakni era Shan Nung 

yang hidup sekitra tahun 2000 SM., yaitu dengan menggunakan ramuan obat-

obatan untuk menggugurkan kandungan.4 Praktik aborsi dikatakan sebagai 

fenomena abadi, karena hingga saat ini praktik aborsi masih banyak dilakukan, 

tidak terkecuali di Indonesia. Sebagai sebuah bangsa yang mengklaim dirinya 

religious lagi berkeadaban, dan bahkan berbudi luhur, justru grafik praktik aborsi 

tidak pernah mengalami penurunan. Sebut saja, misalnya data hasil penelitian 

yang dihimpun oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia (UI) 

menunjukkan bahwa pada tahun 2000, di Indonesia diperkirakan sekitar dua juta 

aborsi telah dilakukan. Estimasi dalam penelitian tersebut, sebesar 37 aborsi telah 

terjadi untuk setiap 1.000 perempuan usia produktif (15-49 tahun). Sementara data 

sebelum tahun 2000 adalah hasil penelitian yang dihimpun oleh United Nations 

Development Programme (UNDP) pada tahun 1980-1997. Penelitian tersebut 

                                                             
3 Mudhofar Badri dkk., Panduan Pengajaran Fiqh Perempuan di Pesantren, Cet. I, 

(Yogyakarta: YKF dan the Ford Foundation, t.t), hlm. 237. 

 
4 CB. Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi (Jakarta: PT. Grasindo, 2004), hlm. Xiv. 



 

 
 

menunjukkan bahwa Angka Kematian Ibu (AKI) di Indonesia mencapai sekitar 

650/100.000 dari kelahiran hidup.5 Sementara itu, menurut Organisasi Kesehatan 

Dunia (WHO), aborsi menjadi penyumbang bagi tingginya AKI di Indonesia.6 

Terlepas dari hal di atas, abortus juga merupakan salah satu jenis dari 

tindak criminal yang tengah menyebar diberbagai belahan dunia khususnya di 

negara yang tercinta ini, yang mana kejahatan ini selalu mewarnai dan terjadi 

dilingkungan yang tidak pernah mengenal tempat, apakah itu di kota-kota besar 

maupun di kota-kota kecil dan bahkan di pelosok sekalipun, abortus sudah 

dianggap suatu hal yang lumrah dan membanggakan bagi pelakunya. Padahal 

kalau ditela’ah lebih mendalam perbuatan ini sudah merupakan bentuk dari 

pembunuhan berencana yang dilakukan dengan versi berbeda. Hingga saat ini 

aborsi merupakan masalah yang banyak diperbincangkan di dalam kehidupan dari 

zaman dahulu hingga saat ini. Dalam hal ini terdapat banyak hal yang membuat 

seseorang tidak siap dalam kehamilannya bahkan tidak ingin bayinya lahir 

sehingga mendorong untuk melakukan aborsi. Banyak alasan seorang wanita 

melakukan tindakan aborsi, misalnya untuk menutupi aib keluarga dan perasaan 

malu pada diri sendiri, keluarga serta pandangan buruk dari masyarakat. Salah 

satu alasan seorang wanita menggugurkan kandungannya karena kehamilan 

tersebut hasil dari perkosaan sedarah, sehingga anak yang lahir dari hubungan 

sedarah (incest) mempunyai kemungkinan jauh dari keadaan normal yang 

                                                             
5 “Memperingati Hari Ibu: Mengapa AKI Masih Tinggi Juga?”, Harian Kompas, 22 

Desember 2003. 

 
6 Dikutip dari Afwan Mumtazah dan Yulianti MUthmainnah, Menimbang Penghentian 

Kehamilan Tidak Diinginkan: Prespektif Hukum Islam dan Hukum Positif (Jakarta: Rahima, 

2007), hlm. 8. 



 

 
 

sempurna, namun tidak semuanya. Hal ini karena beberapa generasi dari hasil 

hubungan sedarah (incest) tersebut mengakibatkan kelahiran cacat genetic yang 

lebih besar. 

Incest dalam bahasa Arab juga disebut ghisyan al-maharin, sifah al-

qurba atau al-maharin yaitu hubungan seksual antara orang yang diharamkan 

menikah di antara mereka oleh syariah, karena ras kekerabatan.7 Secara umum, 

Incest adalah suatu hubungan seksual yang dilakukan oleh dua orang yang masih 

ada hubungan atau pertalian sedarah maupun perkawinan.8 Sedangkan Incest 

dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah hubungan seksual antara orang-orang 

yang bersaudara dekat yang dianggap melanggar adat, hukum, dan agama. 

Tindakan aborsi karena incest biasanya menimbulkan trauma yang 

berkepanjangan, karena hubungan incest terjadi antara hubungan saudara yang 

dekat sehingga menimbulkan rasa khawatir yang berlebihan sehingga 

menimbulkan trauma bagi para korban perkosaan incest. Peraturan di Indonesia 

pada dasarnya melarang dilakukannya praktik aborsi, dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 346 telah ditegaskan bahwa: “Seseorang 

wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau 

menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat 

tahun”.9 Sudah jelas hukumannya apabila melakukan tindak pidana aborsi baik 

dari pihak pelaku aborsi maupun dari pihak yang mendukung terlaksananya 

                                                             
7 Munir al-Ba’albakki, Kamus al-Maurid: Injelizi-‘Arabi, ‘Arab-injelizi: madah: Inses 

 
8 P.M Ranuhardoko, Terminologi Hukum (Inggris-Indonesia), (Jakarta: Sinar Grafika 

2000), hlm. 334. 

 
9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 346. 



 

 
 

aborsi, misalnya dokter kandungan, bidan, atau dukun beranak, yaitu hukuman 

pidana penjara paling lama empat tahun. 

Namun berbeda halnya tentang kedaruratan medis, dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disebutkan bahwa aborsi sudah 

dilegalkan. Dalam Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa melarang 

tindakan aborsi, namun larangan sebagaimana yang dimaksud dapat dikecualikan 

berdasarkan pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan, yaitu tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: a. indikasi 

kedaruratan medis, atau b. kehamilan akibat perkosaan. Adanya pasal tentang 

legalitas aborsi ini pun tidak luput dari polemik. Komisioner Komisi Perlindungan 

Anak Indonesia (KPAI) bidang kesehatan, Titik Haryati, mengatakan ketidak 

setujuannya dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

tersebut adalah tindakan melegalkan aborsi sama halnya dengan membunuh. 

Beliau menambahkan bahwa berapapun usia dalam kandungan sudah melakukan 

proses pertumbuhan. Sudah terdapat pertumbuhan jiwa dan roh, karena itu apabila 

melakukan aborsi sama saja dengan membunuh.10 

Aborsi dengan alasan perkosaan, terutama perkosaan incest masih 

menjadi perdebatan oleh banyak kalangan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

sebagai dasar hukum pidana di Indonesia sama sekali melarang tindakan aborsi, 

tetapi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan masih 

memberikan ruang terjadinya aborsi dengan alasan tertentu, yaitu dengan alasan 

                                                             
10 Odelia Sinaga, “KPAI: melakukan Aborsi Sama Dengan Membunuh”, 

http://.tempo.co/read/news/2019/12/4/173599743/KPAI-Melakukan-Aborsi-Sama-Dengan-

Membunuh, diakses pada 4 Desember 2019. 

http://.tempo.co/read/news/2019/12/4/173599743/KPAI-Melakukan-Aborsi-Sama-Dengan-Membunuh
http://.tempo.co/read/news/2019/12/4/173599743/KPAI-Melakukan-Aborsi-Sama-Dengan-Membunuh


 

 
 

indikasi medis. Indikasi medis yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan hanya menyebutkan secara limitatif. Berdasarkan 

penjelasan seperti di atas, maka Penyusun tertarik mengangkat pembahasan 

tersebut dengan judul: PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAKAN 

ABORSI DENGAN ALASAN MEDIS YANG DISEBABKAN PERKOSAAN 

KELUARGA INTI 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka penyusun perlu untuk membahasnya melalui beberapa hal yang menjadi 

obyek permasalahan dalam penelitian ini, dan mengangkat rumusan permasalahan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana konsep aborsi karena indikasi medis dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan ? 

2. Apakah tindakan aborsi berlatar belakang perkosaan (incest) dapat 

dijadikan alasan penghapusan tindak pidana? 

 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan rumusan masalah di atas, maka 

tujuan penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui bagaimana konsep aborsi karena indikasi medis 

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 



 

 
 

b. Untuk melengkapi penelitian sebelumnya yang belum membahas 

mengenai tindakan aborsi yang dilakukan karena indikasi medis 

(incest) dapat dijadikan alasan penghapusan tindak pidana. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adalah kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Kegunaan Teoritis 

Diharapkan mampu memberikan sumbangsih terhadap perkembangan 

hukum di Indonesia, khususnya mengenai tindak pidana aborsi baik secara 

sengaja maupun karena indikasi medis. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan 

dapat dijadikan sebagai referensi bagi kalangan akademis pada khususnya dan 

masyarakat pada umumnya yang membutuhkan pengertian terkait tindak pidana 

aborsi. 

b. Kegunaan Praktis 

 Hasil penelitian ini diharapkan mampu digunakan sebagai salah satu 

bahan pertimbangan atau bahan masukan bagi Pemerintah agar lebih 

memperhatikan penegakan hukum di Indonesia. 

D. Telaah Pustaka 

Tulisan karya ilmiah mengenai tinjauan yuridis tindak pidana aborsi yang 

dilakukan dengan alasan indikasi medis  telah dilakukan dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Penyusun melakukan penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang 

terdahulu guna mencari data penunjang terhadap permasalahan yang akan dikaji. 



 

 
 

Adapun beberapa penelitian yang telah membahas tentang tinjauan yuridis 

tindakan aborsi yang dilakukan dengan alasan indikasi medis antara lain sebagai 

berikut: 

Skripsi karya Budi Abidin dengan judul “Hukum Aborsi di Indonesia 

(Studi Komparasi antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 

tentang Aborsi dan Undang-Undang Nomor: 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan)”11. Skripsi tersebut menjelaskan bagaimana perbandingan fatwa 

Majelsi Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 tentang Abosi dengan Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Yang dibahas dalam skripsi ini 

adalah mengenai gambaran secara umum bahwa Fatwa MUI Nomor 4 Tahun 

2005 Tentang Aborsi dengan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan memiliki persamaan ketentuan mengenai aborsi yaitu sama-sama 

melarang tindakan aborsi. Sedangkan perbedaannya terletak pada latar belakang 

pembentukan, dasar penetapan hukum, dimana Fatwa MUI dalam menetapkan 

hukum menggunakan dalil-dalil al-Qur’an, hadits, dan kaidah fiqhiyah. 

Sedangkan Undang-undang tentang Kesehatan landasan hukum yang digunakan 

yaitu Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. 

Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak 

Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan karya Titik Triwulan Tutik. Dalam karya tersebut 

dijelaskan mengenai hukum aborsi yang lebih spesifik yaitu bagi kehamilan yang 

                                                             
11 Budi Abidin dengan judul “Hukum Aborsi di Indonesia (Studi Komparasi antara Fatwa 

Majelis Ulama Indonesia Nomor: 4 Tahun 2005 tentang Aborsi dan Undang-Undang Nomor: 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan), Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga 

(2014). 



 

 
 

tidak diharapkan yang disebabkan oleh perkosaan baik dari hukum pidana 

maupun hukum islam.12 

Abortus Provokatus Bagi Korban Perkosaan: Prespektif Viktimologi 

Kriminologi dan Hukum Pidana karya bersama dari Suryono Ekotomo, Harum 

Pudjiarto, Dn Widiartana tersebut mrnggunakan KUH Pidana, KUH Perdata, dan 

Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan sebagai objek kajiannya. 

Dalam kesimpulannya, penulis mengungkapkan bahwa aborsi yang dilakukan 

oleh perkosaan seharusnya bukan sebagai tindakan criminal. Korban seharusnya 

mendapatkan perhatian dari hukum. Akan tetapi, kenyataannya selama ini korban 

malah dianggap sebagai pemicu terjadinya pemerkosaan. Dengan menggunakan 

pendekatan viktimologi dan kriminologi, ketiganya beranggapan bahwa mayoritas 

korban perkosaan masih belum mendapatkan perlindungan yang layak.13 

Skripsi karya Miftachur Rohmah (2017) yang berjudul “Analisis praktek 

aborsi di pkbi (perkumpulan keluarga berencana Indonesia) Yogyakarta 

berdasarkan aturan perundang-undangan” membahas mengenai unsur-unsur 

penyebab terjadinya aborsi serta membahas persyaratan praktek aborsi yang 

dilakukan pkbi. Hasil dari penelitian karya Miftachur Rohmah menyatakan bahwa 

syarat boleh melakukan aborsi di PKBI tidak sesuai dengan pasal 75 Undang-

undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, tetapi mengenai 

                                                             
12 Titik Triwulan Tutik, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan 

Tidak Diharapkan (KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang No.36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan”, Makalah (Semarang: Undip,2010), hlm. 28 

 
13 Suryono Ekotomo (dkk), Abortus Provikatus Bagi Korban Perkosaan: Prespektif 

Viktimologi Kriminologi dan Hukum Pidana, (Yogyakarta: Universitas Atmajaya Press, 2000), 

hlm. 206 

 



 

 
 

penyelenggaraan atau tata cara dalam aborsi di PKBI sudah sesuai dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.14 

Tulisan karaya Emy Puasa Handayani dan Endro Purwadi yang berjudul 

“ProblematikanYuridis Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Terhadap Tindakan Aborsi”. Dalam 

karya tulis tersebut, membahas mengenai KUHP yang mengatur aborsi dengan 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.15 

E. Kerangka Teori 

1. Teori Hukum Pidana 

Menurut Prof.Moeljatno, S.H hukum pidana adalah bagian daripada 

keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar 

dan aturan-aturan untuk: 

a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan 

dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang 

berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan 

tersebut. 

b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang 

telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau 

dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan. 

                                                             
14 Miftachur Rohmah, “Analisis Praktek Aborsi Di PKBI (Perkumpulan Keluarga 

Berencana Indonesia) Yogyakarta Berdasarakan Aturan Perundang-Undangan”, Skripsi Fakultas 

Syari’ah dan Hukum (2017) 

 
15 Emy Puasa Handayani dan Endro Purwadi, “ProblematikanYuridis Peraturan 

Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Dalam Hubungannya Dengan Terhadap 

Tindakan Aborsi.” MIZAN Jurnal Ilmu Hukum, Vol.7:2, (Desember 2018), hlm.41 



 

 
 

c. Menentukan dengan cara bagaimana pidana itu dapat dilaksanakan 

apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut 

 

2. Teori Kontrol Sosial 

Teori kontrol sosial ini merupakan suatu klasifikasi teori yang 

mengklaim tidak bertanya mengapa orang melakukan tindak pidana, tetapi 

mengapa mereka tidak melakukan tindak pidana. Teori ini berasumsi bahwa setiap 

orang memiliki keinginan untuk melakukan tindak pidana dan menyimpang, dan 

berusaha untuk menjawab mengapa beberapa orang harus menahan diri dan 

menahannya. Menurut teori kontrol sosial, manusia mempunyai kebebasan untuk 

bertindak, dan penentu laku seseorang adalah ikatan-ikatan sosial yang sudah 

terbentuk.16 

Perilaku seseorang yang baik maupun buruk sepenuhnya tergantung pada 

masyarakat sekitarnya. Setiap orang yang lemah atau bahkan putus dengan ikatan 

sosial akan cenderung melakukan tingkah laku buruk. Hal ini juga terjadi jika 

kontrol sosial mengalami kemerosotan wibawa, baik lembaga kontrol sosial 

formal maupun infornal. Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh negara 

secara tertulis yang difungsikan untuk mengatur kehidupan masyarakat, disebut 

lembaga kontrol sosial formal. Lembaga kontrol sosial yang bersifat informal 

antara lain hukum tidak tertulis yang keberlakuannya diakui oleh masyarakat. 

                                                             
16 Akers, Ronald L And Cristine S. Seller, Criminological Theologis: Introduction, 

Eolution, and Applicaton, Fourth Edition, (Los Angles, California: Roxburry Publishing 

Company, 2004), hlm. 45. 



 

 
 

Meskipun demikian, sarana kontrol informal kadang kala lebih mengikat pada 

sarana kontrol dalam bentuk hukum tertulis. 

 

3. Teori Efektivitas 

Secara etimologi, efektivitas berasal dari kata efektif yang dalam bahasa 

inggris effective yang artinya adalah berhasil dan ditaati. Efektif dalam bahasa 

Indonesia berarti ada efeknya, dapat membawa hasil, berhasil guna. Menurut 

Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektivitas berarti keefektifan yang memiliki arti 

keberhasilan, keadaan berpengaruh. Sementara pengertian efektivitas secara 

umum menunjukkan sejauh mana tercapainya suatu tujuan yang sudah 

ditentukan.17 Menurut Soerjono Soekamto efektif atau tidaknya suatu hukum 

ditentukan oleh beberapa faktor, diantaranya:18 

a. Faktor Hukumnya sendiri (Undang-Undang) 

Berlakunya suatu Undang-Undang tidak terlepas dari asas-asas yang 

tujuannya adalah agar Undang-Undang berdampak positif. Artinya agar suatu 

perundang-undangan dapat mencapai tujuannya sehingga menjadi efektif. 

b. Faktor penegakan Hukum 

Penegak hukum memiliki arti yang luas karena istilah ini dapat 

digunakan kepada mereka yang terlibat secara langsung atau tidak langsung dalam 
                                                             

17 Rachmadi Usman, Mediasi di Pengadilan dalam Teori dan Praktik, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2012), hlm. 157. 

 
18 Soerjono Soekamto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Cet. 14, 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 8. 



 

 
 

bidang penegakkan hukum. Maka kemudian dipersempit penegak hukum yang 

dimaksud adalah penegak hukum yang secara langsung terjun kedalam bidang 

penegakan hukum. 

c. Faktor Sarana atau Prasarana 

Tanpa hadirnya sarana tertentu maka tidak mungkin penegakan hukum 

dapat berlangsung dengan lancer. Sarana tersebut mencakup tenaga manusia yang 

berpendidikan dan terampil, keuangan yang cukup, dan sebainya. Apabila 

indicator tersebut tidak tercapai maka mustahil penegak hukum akam mencapai 

tujuannya. 

d. Faktor Masyarakat 

Penegakan hukum berasal dan bertujuan untuk mencapai kedamaian 

dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat dapat mempengaruhi 

berlakunya hukum itu sendiri. Hukum tentu dapat berjalan dengan efektif apabila 

masyarakat mematuhi hukum yang berlaku. 

e. Faktor kebudayaan 

Budaya hukum merupakan budaya nonmaterial atau spiritual. Budaya 

hukum sebagai budaya nonmaterial atau spiritual ini akhirnya melahirkan suatu 

nilai-nilai konsepsi yang abstrak mengenai hal apa yang baik dan hal apa yang 

buruk.  



 

 
 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian menurut Sugiono, metode penelitian adalah cara-cara 

ilmiah untuk mendapatkan data yang valid, dengan tujuan dapat ditemukan, 

dikembangkan dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu, sehingga pada 

gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi 

masalah.19 Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam melakukan penelitian, 

maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut: 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan peneitian ini adalah penelitian pustaka 

(library research), yaitu penelitian yang objeknya dikaji dengan menggunakan 

konsep-konsep atau teori-teori di dalam peraturan perundang-undangan, literature, 

atau dokumen-dokumen. 

2. Sifat penelitian 

Penelitian ini bersifat deskriptif, desktriptif digunakan untuk 

menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penelitian 

dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu dan menelitinya 

dengan menggunakan aturan-aturan yang berlaku.20 Penelitian ini dikatakan 

deskriptif karena menggambarkan dan menjelaskan tentang ketentuan hukum 

                                                             
19 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan Re-

D, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 6. 

 
20 Sevila, dkk, Pengantar Metode Penelitian, (Jakarta: UI Press, 1993), hlm. 71. 



 

 
 

aborsi yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.  

3. Pendekatan penelitian 

Pendekatakan yang dilakukan adalah pendekatan normative-yuridis, 

karena penelitian ini bertujuan untuk membandingkan antara ketentuan aborsi 

dalam prespektif hukum pidana dalam KUHP dan PP Nomor 61 tahun 2014. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Penelitian ini didukung oleh data-data yang bersifat primer dan sekunder. 

a. Data primer 

1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 

b. Data Sekunder 

Sumber data sekunder adalah literatur yang menunjang data primer 

tersebut yang diperoleh dari buku, majalah, internet, Undang-Undang dan lain 

sebagainya. 

5. Analisis Data 

Teknik yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini 

adalah  komparatif, yaitu data yang disajikan secara deskriptif dan dianalisis 

secara kualitatif, kemudian dibandingkan untuk mencari titik persamaan dan 

perbedaannya. 



 

 
 

G. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan berisikan uraian dari setiap bab, sehingga 

penelitian ini dapat berjalan secara terorganisir dan sistematis. Untuk 

mendapatkan penelitian yang optimal, maka perlu disusun sebuah sistematika 

pembahasan untuk menyusunnya. 

Bab pertama, berisikan tentang pendahuluan yang akan menguraikan 

secara garis besar mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab kedua, berisikan ulasan tentang aborsi dalam tinjauan umum. Yang 

dimaksud dengan tinjauan umum adalah gambaran umum berkaitan dengan 

persoalan aborsi. Pembahasan dirangkai melalui tinjauan definitive, macam-

macam aborsi, metode yang digunakan. Dalam konstruksi pembahasan penelitian, 

bab ini dimaksudkan sebagai pengantar untuk menjawab permasalahan yang telah 

dirumuskan. 

Bab ketiga, berisi deskripsi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang 

mengatur ketentuan tindak pidana aborsi dan ketentuan yang terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Deskripsi ini 

mencakup latar belakang konsep aborsi karena indikasi medis dalam Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 



 

 
 

Bab keempat, berisi mengenai analisis penjelasan indikasi medis yang 

menjadi alasan dilegalkannya tindakan aborsi apakah bisa dijadikan penghapusan 

tindak pidana. 

Bab kelima, dalam bab ini adalah penutup, dimana berisi kesimpulan dari 

hasil penelitian dan saran serta kritik atas penulisan skripsi, dengan dilengkapi 

daftar pustaka yang dimaksudkan untuk memberikan daftar tabulasi dari semua 

sumber rujukan yang ada. 

  



 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Setelah menguraikan permasalahan pada bab sebelumnya, maka penulis 

merumuskan kesimpulannya sebagai berikut: 

1. Konsep aborsi karena indikasi medis dalam Undang-Undang Nomor 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan yaitu: pertama, indikasi medis yang 

dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan meliputi penyakit genetik baik yang mengancam nyawa ibu 

dan/atau janin yang telah terdeteksi sejak dini usia kehamilan, maupun 

yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di 

luar kandungan. Kedua, adapun alasan lain yang menjadi pertimbangan 

dilakukannya aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan adalah kehamilan yang menyebabkan trauma psikologis 

bagi korban perkosaan. Konsep indikasi medis dalam Undang-Undang 

Nomor 36 tentang Kesehatan memang bertentangan dengan Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana karena terdapat alasan khusus yang 

melegalkan tindakan aborsi dilakukan. Meskipun demikian, alasan 

indikasi medis yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 

2009 tentang Kesehatan tersebut tidak semata-mata dapat dilakukan oleh 

semua kalangan. Terdapat prosedur yang harus dilakukan sebelum dan 

sesudah melakukan aborsi yang dilatarbelakangi indikasi medis. 



 

 
 

Dalam kasus incest baik pelaku ataupun korbannya akan cenderung lebih memilih 

untuk menutup - nutupinya, mengingat hal tersebut menyangkut nama baik dari 

keluarga. Menurut penulis, kasus aborsi yang disebabkan oleh perkosaan keluarga 

dekat ( incest ) boleh dilakukan dan boleh menjadi alasan pengahapusan tindak 

pidana, tetapi tetap harus benar-benar melihat faktor yang menjadi penyebabnya. 

Karena menurut asas hukum pidana lex specialis derogat legi generali yang 

berarti hukum khusus mengesampingkan hukum umum. Hukum khusus disini 

yaitu Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang sudah 

memberi ruang untuk melakukan aborsi dengan alasan indikasi medis. Dalam 

hukum pidana, tindakan aborsi yang dilakukan karena alasan medis maka 

dibolehkan dengan dasar alasan pemaaf. Karena pertanggung jawabannya 

dibenarkan dengan adanya alasan indikasi medis yang disebabkan oleh perkosaan 

keluarga inti (incest). 

B. Saran 

Setelah melakukan pembahasan yang cukup panjang serta menyimpulkan 

dalam bentuk temuan-temuan penelitian, setidaknya ada beberapa saran atau 

masukan untuk ditindaklanjuti dalam penyempurnaan rumusan hukum tentang 

tindak pidana aborsi: 

1. Perlu adanya batasan yang tegas mengenai alasan untuk dapat 

dilakukannya aborsi, jangan sampai pengecualian dalam Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan disalahgunakan oknum tertentu 

untuk melegalkan secara penuh aborsi sehingga antara Undang-Undang 

Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana supaya 



 

 
 

memperhatikan, menyelaraskan, serta menegaskan batasan yang menjadi 

alasan indikasi medis dilegalkannya aborsi agar tidak saling tumpang 

tindih dalam prakteknya. 

2. Perlu adanya keseriusan dari pemerintah untuk memberantas aborsi yang 

bersifat illegal. Karena bagaimanapun aborsi yang bersifat illegal dapat 

membahayakan jiwa dan keselamatan ibu karena tidak dilakukan sesuai 

dengan prosedur dan oleh tenaga yang profesional. 

***** 
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