
BAB II 

PEMAHAMAN AWAL TENTANG ABORSI 

 

2.1 Pengertian Aborsi 

2.1.1 Arti Etimologis 

 Secara etimologis, aborsi berasal dari kata bahasa Latin abortio yang 

berarti pengeluaran hasil konsepsi dari uterus secara prematur pada umur di mana 

janin itu belum bisa hidup di luar kandungan.
1
 Dalam ilmu kedokteran, dikatakan 

bahwa aborsi adalah pengguguran anak yang masih di dalam kandungan, atau 

pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi (kehamilan 28 minggu atau sebelum 

janin mencapai berat 1000 gram).
2
 

 Secara medis janin bisa hidup di luar kandungan pada umur 24 minggu. 

Aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 minggu dan 

mengakibatkan kematian. Sedangkan pengeluaran janin setelah 24 minggu dan 

mati tidak disebut aborsi tetapi pembunuhan bayi. Dalam terminologi moral dan 

hukum, aborsi berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan 

kelahirannya yang mengakibatkan kematian.
3
 

2.1.2 Arti Leksikal 

 Aborsi adalah pemusnahan makhluk manusia yang belum mampu untuk 

hidup dari kandungan ibu melalui campur tangan manusia, entah dengan 

membunuhnya sebelum dikeluarkan dari kandungan, atau dengan membiarkannya 
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mati di luar kandungan.
4

 Pendapat lain mengatakan bahwa aborsi adalah 

keluarnya janin yang tidak dapat hidup lagi, yang terjadi menjelang habisnya 

bulan keempat dari kehamilan.
5
 Kamus Bahasa Indonesia mengartikan aborsi atau 

abortus sebagai terpencarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum 

habis bulan keempat dari kehamilan).
6
 

 Terminologi keguguran sendiri dalam penggunaannya berarti keluarnya 

janin yang belum waktunya lahir dengan tidak sengaja.
7
 Oleh karena keguguran 

adalah aborsi yang terjadi secara alamiah karena berbagai macam sebab dan tanpa 

campur tangan manusia,maka secara moral keguguran tidak menimbulkan 

masalah moral.
8
 

 Dari berbagai pengertian tentang aborsi di atas, beberapa di antaranya 

memandang persoalan aborsi dalam kaitannya dengan pribadi manusia yang baru 

terbentuk pada waktu tertentu dalam kehamilan. Sedangkan dalam pandangan 

Gereja, pribadi manusia mulai terbentuk sejak saat di mana sel telur mulai 

dibuahi. Tidak pernahlah dia akan menjadi manusiawi kalau bukan sudah manusia 

sejak sebelumnya.
9
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2.1.3 Menurut Para Ahli 

 Dalam pembicaraan mengenai aborsi, beberapa ahli mendefinisikan aborsi 

sebagai berikut
10

: 

1. Menurut N.J. Eastman, aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan 

di mana fetus belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Keadaan belum 

sanggup di sini diartikan bahwa apabila fetus itu beratnya terletak antara 

400-1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 minggu. 

2. Menurut Jeffcoat, aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi sebelum 28 

minggu. 

3. Menurut Holmer, aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-

16, di mana plasentasi belum selesai. 

2.2 Macam-Macam Aborsi 

 Dari berbagai pengertian yang dibangun tentang aborsi, di sini dapat 

ditemukan beberapa jenis pengklasifikasian aborsi. Secara garis besar, aborsi 

terbagi menjadi dua macam yakni aborsi spontan (abortus spontaneous) dan 

aborsi buatan (abortus provocatus). Aborsi buatan ini terjadi karena adanya 

campur tangan (provokasi) manusia. 

2.2.1 Abortus Spontaneous 

 Abortus Spontaneous merupakan mekanisme alamiah yang menyebabkan 

terhentinya proses kehamilan sebelum berumur 28 minggu. Aborsi jenis ini terjadi 

dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis atau juga medicinalis, semata-mata 
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disebabkan oleh faktor alamiah. Aborsi spontan sendiri dibagi menjadi beberapa 

klasifikasi:
11

 

a) Abortus imminens, terjadi karena adanya pendarahan uterus pada 

kehamilan sebelum usia 20 minggu, janin masih berada dalam uterus, 

tanpa adanya dilatasi serviks. Pada aborsi ini, keluarnya fetus masih bisa 

dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti pasmodica. 

b) Abortus insipiens, adalah peristiwa peradangan uterus pada kehamilan 

sebelum usia 20 minggu, dengan adanya dilatasi serviks. 

c) Abortus inkompletus, adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan 

sebelum usia 20 minggu, dengan masih ada sisa di uterus. Dengan kata 

lain bahwa hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang keluar, dan 

sebagian lainnya tertinggal, yakni decidua dan plasenta. 

d) Abortus kompletus, adalah keluarnya seluruh hasil konsepsi sehingga 

rahim kosong. 

e) Missed abortion, adalah keadaan di mana janin sudah meninggal pada usia 

kurang dari 20 hari, tetapi tetap berada di dalam rahim dan tidak keluar 

selama dua bulan atau lebih. 

f) Abortus habitulis, keadaan di mana penderita mengalami keguguran 

berturut-turut selama tiga kali atau lebih. 

g) Abortus infeksious, adalah aborsi yang disertai dengan infeksi genital. 
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2.2.2 Abortus Provocatus 

 Abortus provocatus atau yang biasa disebut juga aborsi yang disengaja 

adalah suatu upaya yang disengaja untuk menghentikan proses kehamilan dengan 

menggunakan obat-obatan maupun alat-alat, di mana janin yang dikeluarkan tidak 

bisa bertahan hidup. Abortus provocatus terbagi menjadi dua jenis, yakni abortus 

provocatus medicinalis dan abortus provocatus kriminalis.
12

 

a) Abortus provocatus medicinalis, adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter 

atas dasar pertimbangan indikasi medis. Di Indonesia sendiri, yang 

dimaksud dengan indikasi medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. 

Di sini berarti bahwa apabila tindakan aborsi tidak diambil, maka akan 

membahayakan nyawa ibu. Dalam praktek dunia kedokteran, aborsi jenis 

ini juga merujuk pada bayi yang diperkirakan akan lahir dengan keadaan 

cacat berat dan harapan hidupnya tipis. 

b) Abortus provocatus kriminalis, adalah aborsi yang terjadi karena tindakan-

tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan pada tindakan medis. 

Sebagai contoh, aborsi dilakukan untuk melenyapkan janin yang hidup 

akibat hubungan seksual di luar perkawinan. 

2.3 Aborsi dalam Kitab Suci 

 Dalam teks-teks Kitab Suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, 

tidak ditemukan satu ayat pun yang berbicara secara langsung mengenai aborsi. 

Karena itu, Kitab Suci juga tidak langsung secara tegas mengecam tindakan 

aborsi. Namun demikian, dalam berbagai pembicaraan serius mengenai aborsi, 
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terdapat beberapa kutipan Kitab Suci yang sering digunakan sebagai rujukan dan 

landasan argumen. 

2.3.1 Keluaran 21:22-25 

 Kitab Keluaran 21:22-25 menulis demikian: “Apabila ada orang berkelahi 

dan seorang dari mereka tertumbuk kepada seorang perempuan yang sedang 

mengandung, sehingga keguguran kandungan, tetapi tidak mendapat kecelakaan 

yang membawa maut, maka pastilah ia didenda sebanyak yang dikenakan oleh 

suami perempuan itu kepadanya, dan ia harus membayarnya menurut putusan 

hakim. Tetapi jika perempuan itu mendapat kecelakaan yang membawa maut, 

maka engkau harus memberikan nyawa ganti nyawa, mata ganti mata, gigi ganti 

gigi, tangan ganti tangan, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti 

bengkak.” 

 Kalau dilihat secara seksama, teks ini sebenarnya tidak berbicara secara 

langsung mengenai aborsi, tetapi mengenai hak milik ayah terhadap janin yang 

dikandung. Bagi pihak yang melegitimasi aborsi (pro choice), janin yang berada 

dalam kandungan ini tidak digolongkan sebagai seorang persona manusia yang 

harus diperhitungkan dalam lex talionis (hukum pembalasan). Janin itu masuk 

dalam klasifikasi barang yang hanya diganti dengan denda. Tetapi jikalau 

perempuan yang mengandung itu mengalami kematian, barulah berlaku prinsip 

nyawa ganti nyawa. 

 Versi yang berbeda ditampilkan oleh teks terjemahan Septuaginta yang 

sering digunakan oleh pihak yang menentang aborsi (pro life). Teks Septuaginta 

memasukkan unsur baru yang membedakan antara janin yang sudah berbentuk 



dan janin yang belum berbentuk. Teks Septuaginta mengklasifikasikan janin yang 

sudah berbentuk sebagai persona yang harus diperhitungkan dalam hal lex 

talionis. Oleh karena itu, berdasarkan pada teks Septuaginta, aborsi harus dilarang 

terutama bila janin itu sudah berbentuk.
13

 

2.3.2 Keluaran 20:13 dan Ulangan 5:17 

 Perikop lain yang sering digunakan juga dalam pembicaraan tentang 

aborsi adalah Keluaran 20:13 dan Ulangan 5:17 yang berbunyi, “Jangan 

membunuh”. Secara eksplisit, perintah ini bernada negatif yang menunjukkan 

batas ekstrem yang tidak pernah boleh dilampaui. Akan tetapi secara implisit, 

perintah ini mendorong sikap hormat yang mutlak terhadap hidup manusia. 

Perintah jangan membunuh ini merupakan syarat mutlak untuk dapat memasuki 

hidup.
14

 

 Persoalan yang muncul di sini adalah timbulnya pertanyaan mengenai 

apakah aborsi itu membunuh manusia atau tidak?
15

 Sebagian pihak menyatakan 

setuju bahwa aborsi itu membunuh manusia, dan yang lainnya mengatakan aborsi 

bukanlah sebuah tindakan pembunuhan. Pada umumnya pemikiran para filsuf 

klasik (Romawi kuno dan Yunani Kuno) memandang aborsi sebagai sebuah 

tindakan yang dibenarkan. Kaum Stois (penganut filsafat Stoa) memandang 

bahwa janin baru mendapat jiwa ketika ia lahir dan menghirup udara pertama 

kalinya. Janin dianggap sebagai pars viscerum matris (bagian rahim ibu) yang 

bisa dibuang oleh ibunya. Janin yang ada dalam kandungan dipandang sebagai 

bukanlah manusia, sehingga aborsi bukanlah tindakan pembunuhan. 
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 Salah satu tokoh yang pemikirannya mengenai aborsi dianut selama 

berabad-abad lamanya adalah Aristoteles. Seperti yang dikutip Dr. CB 

Kusmaryanto, Aristoteles menganjurkan agar aborsi dipakai sebagai sarana untuk 

mengontrol jumlah kelahiran. Akan tetapi, aborsi ini hanya boleh dilakukan 

sebelum janin itu mendapatkan jiwa dan perasaan (saraf). Menurut Aristoteles, 

jiwa adalah sumber penggerak benda-benda hidup. Tanpa adanya jiwa, benda-

benda itu tidak mungkin dapat bergerak. Hidup seorang janin laki-laki diperoleh 

ketika ia berumur 40 hari dan janin perempuan berumur 90 hari, sebab pada hari 

itulah bisa dideteksi adanya gerakan janin sebagai tanda kehadiran jiwa. 

Pemikiran ini di kemudian hari disebut dengan teori Delayed Animation atau Late 

Animation. Menurut teori ini, jiwa manusia tidak masuk ke badan bersamaan 

dengan terjadinya pembuahan, tetapi baru ada beberapa hari atau bahkan beberapa 

minggu setelah pembuahan.
16

 

 Meskipun ada pandangan dan pemikiran yang mengizinkan praktek aborsi, 

tetapi ajaran Gereja tetap kukuh berpegang bahwa aborsi adalah tindakan 

pembunuhan manusia yang tak bersalah. Tradisi Gereja Katolik dari masa ke 

masa selalu konsisten mengajarkan nilai mutlak dari perintah “jangan 

membunuh”. Dalam abad-abad pertama Kekristenan, pembunuhan termasuk 

dalam tiga dosa besar bersama dengan murtad dan zinah. Dosa pembunuhan 

menuntut suatu penintensi umum yang luar biasa berat dan lama, sebelum 
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pembunuh yang bertobat itu dapat diberi pengampunan dan diizinkan untuk 

memasuki persekutuan Gerejawi lagi.
17

 

 Gereja secara konsisten menggolongkan aborsi sebagai suatu tindakan 

yang dikutuk oleh perintah “jangan membunuh”, sebab janin adalah persona 

manusia. Pembunuhan janin diklasifikasikan sebagai tindakan pembunuhan 

manusia. Janin (embrio) harus diperlakukan sebagai pribadi sejak pembuahan, 

yang harus dibela dalam keutuhannya, harus dipelihara dan disembuhkan sebisa-

bisanya, seperti setiap manusia lainnya.
18

 Hal yang sama ditegaskan Paus 

Yohanes Paulus II dalam ensiklik Evangelium Vitae, bahwa pengguguran 

langsung yang dikehendaki sebagai tujuan atau sebagai sarana merupakan dosa 

moral yang berat, karena merupakan pembunuhan manusia yang tidak bersalah 

yang disengaja.
19

 Gereja tidak pernah dapat membenarkan pembunuhan manusia 

tak bersalah yang disengaja.
20

 

 Perintah “jangan membunuh” melarang merampas kehidupan dengan 

sengaja dari seseorang yang tidak bersalah dan yang tidak memberi perlawanan.
21

 

Bayi yang disingkirkan manusia pada awal hidupnya itu lemah, tak dapat 

membela diri, bahkan sampai tidak memiliki bentuk minimal pembelaan, yakni 

kekuatan tangis dan air mata bayi yang baru lahir yang menyentuh hati.
22

 Dengan 

ini menjadi jelaslah bahwa tindakan abortus provocatus dilarang oleh perintah ini, 
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karena membunuh seorang yang lemah dan tidak bersalah, yang bahkan tidak 

mampu memberikan bentuk minimal perlawanan. 

2.3.3 Yeremia 1:5 

 Kitab Nabi Yeremia 1:5 menulis, “Sebelum Aku membentuk engkau 

dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum engkau keluar dari 

kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau 

menjadi nabi bagi bangsa-bangsa”. 

 Hidup manusia itu sakral dan tidak dapat diganggu gugat pada tiap saat 

adanya, termasuk tahap awal sebelum kelahiran. Hidup manusia sejak dari rahim 

ibu adalah milik Allah. Allah yang mengenal dan membentuk manusia dengan 

tangan-Nya sendiri. Allah memandang manusia sejak masih berupa embrio yang 

kecil sekali dan tanpa bentuk. Allah telah melihat diri manusia yang dalam rahim 

ibu itu orang-orang dewasa di masa mendatang yang hari-hari hidupnya sudah 

dihitung dan panggilan hidupnya sudah ditentukan Allah. Sejak masih berada di 

dalam rahim ibu, manusia adalah sasaran penyelenggaraan Allah yang penuh 

kasih kebapaan.
23

 

 Hidup setiap orang sejak awal mulanya, merupakan sebagian rencana 

Allah. Karena itu, membunuh manusia yang mengemban citra Allah adalah dosa 

yang amat serius. Hanya Allah yang berdaulat atas hidup manusia.
24

 Manusia 

adalah pengelola kehidupan dan bukan tuan atas kehidupan. Karena itu manusia 

tidak mempunyai hak untuk mematikan kehidupan yang telah dipercayakan Allah 
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kepadanya. Tugas manusia adalah memelihara dan melindungi kehidupan itu, 

sejak pertama dibuahi sampai pada akhirnya. 

2.4 Aborsi dalam Ajaran Magisterium Gereja 

2.4.1 Paus Pius XI 

 Paus Pius XI dalam ensikliknya Casti Connubii yang dikeluarkan pada 

tanggal 31 Desember 1930, menolak segala bentuk alasan dan pembenaran bagi 

tindakan aborsi, karena hal itu bertentangan dengan perintah Allah: “Jangan 

membunuh”. Pembenaran yang dimaksud di sini adalah pembenaran terhadap 

aborsi dengan indikasi medik dan terapeutik. Menurut Paus, indikasi ini tidaklah 

menjadi alasan yang cukup untuk melakukan pembunuhan langsung terhadap 

anak yang tidak bersalah.
25

 Aborsi adalah kejahatan yang sangat berat karena 

dialamatkan kepada hidup anak yang tidak bersalah yang ada di dalam 

kandungan. 

2.4.2 Paus Pius XII 

 Paus Pius XII dalam amanatnya kepada Persatuan Dokter Biologi pada 12 

November 1944, kembali menegaskan bahwa aborsi terapeutik langsung atau 

abortus provocatus sebagai tujuan atau sebagai sarana mencapai tujuan tidak 

diperbolehkan, karena menyangkut hidup manusia yang tidak bersalah. Paus 

mengatakan bahwa tidak seorang pun di dunia ini yang diberi hak untuk 

menghancurkan hidup manusia secara langsung. Tugas seorang dokter adalah 

untuk memelihara kehidupan, dan bukan merusaknya. Dokter tidak mempunyai 
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hak untuk mengambil hidup seorang manusia, baik itu bayi di dalam kandungan 

maupun ibunya. 

 Hal yang sama juga kembali ditegaskan Paus Pius XII dalam pidatonya 

kepada Persatuan Dokter Obstetri Katolik Italia. Menurut Paus, setiap manusia 

termasuk juga anak dalam kandungan ibu mempunyai hak untuk hidup secara 

langsung dari Tuhan, dan bukan dari orang tuanya atau otoritas manusia manapun. 

Karena itu, tidak satu pun alasan yang dapat dibenarkan untuk melakukan 

penghilangan terhadap hidup manusia yang tak bersalah melalui aborsi langsung. 

Hidup seorang yang tidak bersalah tidak dapat diganggu gugat.
26

 

2.4.3 Konsili Vatikan II 

 Salah satu dokumen penting hasil Konsili Vatikan II yang mengutuk 

aborsi adalah Konstitusi Pastoral Gaudium et Spes tentang Gereja di dunia dewasa 

ini. Ketika membicarakan tentang sikap hormat terhadap pribadi manusia, 

dikatakan bahwa: 

“Apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya bentuk 

pembunuhan yang mana pun, penumpasan suku, pengguguran, eutanasia atau 

bunuh diri yang disengaja .... semua itu dan hal-hal lain yang serupa memang 

perbuatan yang keji”.
27

 

 Pada bagian lain, ketika berbicara mengenai penyelarasan cinta kasih 

suami istri dengan sikap hormat terhadap hidup manusia, Gaudium et Spes 

menulis: “Kehidupan, sejak saat pembuahan, harus dilindungi dengan sangat 

cermat. Pengguguran dan pembunuhan anak merupakan tindak kejahatan yang 

durhaka”.
28

 Dengan dua pernyataan ini, para Bapa Konsili secara bersama-sama 
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menegaskan suatu sikap penghormatan yang total dan tanpa syarat terhadap hidup 

manusia. 

2.4.4 Paus Paulus VI 

 Paus Paulus VI kembali menegaskan ajaran Bapa Konsili dalam 

ensikliknya Humanae Vitae yang dipromulgasikan pada 25 Juli 1968. Paus 

menegaskan bahwa aborsi yang dikehendaki secara langsung tidak boleh 

dipergunakan sebagai sarana sah untuk mengontrol angka kelahiran.
29

 Paus Paulus 

VI juga yang menyetujui dan mengukuhkan Pernyataan tentang Aborsi 

(Declaratio de Abortu Procurato) pada 28 Juni 1974,
30

 yang kemudian 

dipublikasikan oleh Kongregasi Suci Ajaran Iman pada 18 November 1974. Paus 

Paulus VI yang sering berbicara tentang tema aborsi, menegaskan dengan tidak 

ragu-ragu bahwa ajaran Gereja ini tidak berubah dan tidak dapat berubah. 

2.4.5 Paus Yohanes Paulus II 

 Selain ensiklik Evangelium Vitae yang mengajarkan tentang nilai hidup 

manusiawi yang tidak dapat diganggu gugat, Paus Yohanes Paulus II juga 

mengeluarkan Katekismus Gereja Katolik pada tanggal 11 Oktober 1992 dalam 

rangka memperingati 30 tahun pembukaan Konsili Vatikan II. Ajaran mengenai 

aborsi secara padat diringkaskan Paus pada nomor 2270-2275. Hal pertama yang 

disampaikan oleh Paus di sini adalah tentang penghormatan dan perlindungan 

kehidupan manusia sejak saat pembuahan. Sejak saat pertama keberadaannya, 
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manusia harus dihormati dan dilayani karena ia mempunyai hak atas kehidupan 

yang tidak dapat diganggu gugat.
31

 

 Di sini Paus juga menegaskan kembali ajaran Kitab Hukum Kanonik 1983 

kanon 1398 yang memberikan hukuman ekskomunikasi latae sententiae bagi 

orang yang berhasil melakukan aborsi. Hal ini tidak berarti bahwa Gereja 

membatasi belas kasihannya, tetapi mau menunjukkan dengan tegas bobot 

kejahatan dari tindakan aborsi yang dilakukan.
32

 Hukuman ekskomunikasi ini 

dikenakan juga kepada semua orang yang bekerjasama dan berperan dalam 

menjalankan tindakan aborsi itu.
33

 

2.4.6 Kongregasi Suci Ajaran Iman 

 Kongregasi Suci Ajaran Iman, pada tanggal 18 November 1974 

mengeluarkan sebuah pernyataan tentang aborsi (Declaratio de Abortu 

Procurato). Kongregasi Ajaran Iman yang bertugas memajukan dan melindungi 

iman dan moral di seluruh Geraja, dengan pernyataan ini ingin menegaskan 

kembali ajaran-ajaran Magisterium terdahulu mengenai aborsi. Di sini ditegaskan 

bahwa hak pertama pribadi manusia adalah hak atas hidup. Hak atas hidup 

merupakan hak dasar bagi semua hak yang lainnya. Dengan pembuahan sel telur, 

mulailah hidup baru yang bukan hidup ayah dan bukan hidup ibu, melainkan 

hidup makhluk baru yang tumbuh sendiri. Tidak pernah ia menjadi manusia jika 

ia tidak sudah menjadi manusia sejak semula.
34
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Provocato, (18 November 1974), dalam Seri Dokumen Gerejawi 73 (Jakarta: Departemen 



 Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 1987, Kongregasi Ajaran Iman kembali 

mengeluarkan Instruksi Donum Vitae yang berbicara tentang sikap hormat 

terhadap hidup manusia tahap dini dan perlindungan martabat prokreasi. 

Kongregasi Ajaran Iman di sini menegaskan kembali ajaran Magisterium bahwa 

sejak saat pembuahan hidup setiap manusia harus dihormati. Di atas bumi 

manusia adalah satu-satunya ciptaan, yang dikehendaki Allah demi diri-Nya 

sendiri dan jiwa rohani setiap manusia itu diciptakan langsung oleh Allah.
35

 

Sejak pembuahan, hidup manusia mutlak harus dihormati dan dilindungi 

sebagai pribadi, dan hak-haknya sebagai pribadi harus diakui.
36

 

2.5 Aborsi dalam Perspektif Hukum 

 Perspektif hukum yang dimaksudkan pada poin ini mengacu kepada 

hukum tertulis dalam bentuk undang-undang yang berlaku di Indonesia. 

Ketentuan tentang hukum aborsi di dalam hukum pidana Indonesia diatur di 

dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang No. 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.  

2.5.1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, tindakan abortus 

provocatus diatur dalam Buku Kedua Bab XIV Pasal 229, dan Bab XIX Pasal 346 

sampai dengan Pasal 349. Berikut ini adalah uraian lengkap mengenai pengaturan 

abortus provocatus yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut. 
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Bab XIV KUHP 

Pasal 229 

1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita 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. 

2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau 

menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika 

dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah 

sepertiga. 

3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan 

pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. 

Bab XIX KUHP 

Pasal 346 

 Seorang wanita 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 wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara 

paling lama dua belas tahun. 



2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya perempuan tersebut, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

Pasal 348 

1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan 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. 

Pasal 349 

 Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan 

berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam 

pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah 

dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam 

mana kejahatan dilakukan. 

 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindakan Abortus 

Provocatus ke dalam kejahatan terhadap nyawa, dan tidak membolehkan tindakan 

aborsi dengan alasan apa pun juga dan oleh siapapun juga.
37

 Pasal-pasal yang 

mengatur larangan terhadap aborsi secara tegas menolak tindakan ini dengan 

alasan apa pun dan oleh siapapun juga, termasuk dokter, bidan atau juru obat. 

Pelanggaran terhadap ketentuan ini akan dikenakan pemberatan pidana. Abortus 

Provocatus yang terdapat dalam KUHP menganut prinsip illegal dan tanpa 

pengecualian. 
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2.5.2 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

 Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan merupakan 

Undang-Undang yang menggantikan Undang-Undang sebelumnya yaitu Undang-

Undang No. 23 tahun 1992. Dalam UU ini, secara eksplisit terdapat pasal-pasal 

yang mengatur tentang aborsi. Ketentuan pengaturan aborsi dalam UU ini 

dituangkan dalam Pasal 75 sampai dengan Pasal 77, dan Pasal 194. 

Pasal 75 

1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 

2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dikecualikan 

berdasarkan: 

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. 

3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 hanya dapat dilakukan 

setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri 

dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang 

kompeten dan berwenang. 

4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid 

terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis dan perkosaan, 



sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 diatur dengan peraturan 

pemerintah. 

Pasal 76 

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: 

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu; 

b. oleh tenaga kesehatan yang memilki keterampilan dan kewenangan yang 

memilki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; 

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh 

menteri. 

Pasal 77 

 Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi 

sebagaiman dimaksud dalam Pasal 75 ayat 2 dan ayat 3 yang tidak bermutu, tidak 

aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pasal 194 

 Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat 2 dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 

1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah). 



 Pada dasarnya, UU No. 36 Tahun 2009 melarang tindakan aborsi (Pasal 75 

ayat 1). Akan tetapi, dalam keadaan tertentu terdapat pengecualian berdasarkan 

indikasi medis, indikasi kriminologis atau juga indikasi etis (kehamilan 

disebabkan oleh perkosaan) sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 75 ayat 2 

dan 3. Selanjutnya dalam Pasal 76, UU menggarisbawahi pengecualian terhadap 

larangan melakukan aborsi dalam Pasal 75 dengan memberikan beberapa syarat 

dan ketentuan tertentu. Secara khusus dalam poin a, UU membolehkan tindakan 

aborsi dilakukan terhadap janin yang berumur di bawah enam minggu. Dengan 

rumusan ini, dapat ditarik sebuah kesimpulan bahwa kehidupan janin yang ada 

dalam kandungan dipandang baru diperoleh pada umur sekitar enam minggu (late 

animation). 

 Dalam Pasal 77, dapat ditemukan bahwa UU mewajibkan pemerintah 

untuk berusaha mencegah dan melindungi seorang perempuan dari tindakan 

aborsi yang tidak bermutu, tidak aman dan tidak bertanggungjawab dan 

bertentangan dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan. Hal ini 

menjadi kontroversi apabila diperhadapkan dengan ajaran Gereja Katolik yang 

memandang kehidupan insani seorang manusia dimulai sejak pembuahan. Gereja 

secara jelas dan tegas menolak tindakan aborsi. Sedangkan negara dalam hal ini 

Undang-Undang, memang melarang tindakan aborsi tetapi dengan pengecualian 

tertentu. Tentunya ketika pemerintah mau mencegah dan melindungi, berarti juga 

harus berhadapan dengan ajaran Gereja ini. Pasal 194 merupakan sebuah 

penegasan kembali terhadap Pasal 75 ayat 2 dan 3 bahwa orang yang melakukan 



tindakan aborsi dengan sengaja dan tidak sesuai dengan ketentuan pasal tersebut 

dipidana dengan pidana penjara dan denda. 

 Selain hukum pidana tersebut di atas, dalam dunia kedokteran terdapat 

juga sumpah untuk mengusahakan kehidupan dan bukannya membinasakannya. 

Dalam Sumpah Dokter Indonesia yang ditetapkan berdasarkan pada Declaration 

of Geneva 1948, terdapat satu poin pokok yang berisi sumpah untuk menghormati 

setiap insan mulai dari saat pembuahan. Selain itu, ada juga poin lain yang 

menyatakan sumpah untuk tidak menggunakan pengetahuan kedokteran untuk 

sesuatu yang bertentangan dengan hukum perikemanusiaan.
38

 Dari dua butir 

sumpah yang termuat dalam keseluruhan Sumpah Dokter Indonesia ini, terlihat 

jelas bahwa seorang dokter tidak diperkenankan untuk mematikan janin yang ada 

di dalam kandungan dengan tindakan abortus provocatus. 

 Di samping sumpah dokter tersebut, dalam Kode Etik Keperawatan 

Indonesia Bab II Pasal 7, secara implisit termuat juga suatu larangan bagi para 

perawat dalam konteks tindakan abortus provocatus. 

“Perawat tidak akan menggunakan pengetahuan dan keterampilan 

kepererawatan untuk tujuan yang bertentangan dengan norma-norma 

kemanusiaan.”
39

 

 Di dalam etika keperawatan, aborsi merupakan permasalahan dasar yang 

berkaitan dengan kualitas melawan kuantitas hidup. Ketika berhadapan dengan 

pasien, perawat profesional tidak diperkenankan memaksakan nilai-nilai yang ia 
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yakini kepada pasien yang memiliki nilai berbeda termasuk pandangan terhadap 

abortus.
40

 

2.6 Abortus Provocatus: Sebuah Pembunuhan yang Disengaja dan Langsung 

 Term pembunuhan yang berasal dari kata dasar bunuh, diartikan sebagai 

sebuah proses atau cara perbuatan membunuh. Sedangkan kata bunuh atau 

membunuh berarti menghilangkan nyawa.
41

 Kata Bahasa Inggris, killing dan 

murder yang diterjemahkan dengan pembunuhan, dalam penggunaannya memiliki 

arti yang berbeda. Killing belum tentu adalah murder, tetapi murder sudah pasti 

adalah killing. Killing berarti menghilangkan nyawa, atau menyebabkan kematian 

seseorang. Kata killing juga dimengerti secara luas sebagai pembunuhan makhluk 

hidup apa saja, bukan hanya manusia.
42

 Sedangkan kata murder dimengerti 

sebagai the illegal deliberate killing of a human being.
43

 Murder merupakan 

kejahatan pembunuhan seseorang yang dilakukan secara sengaja, bebas dan 

direncanakan sebelumnya. 

 Dalam penjelasan sebelumnya, sudah diuraikan bahwa abortus provocatus 

merupakan suatu proses pengakhiran hidup janin di dalam kandungan sebelum 

diberi kesempatan untuk bertumbuh. Aborsi yang disengaja atau abortus 

provocatus adalah tindakan mengeluarkan janin yang ada dalam kandungan 

dengan sengaja dan langsung diarahkan kepada pribadi manusia pada tahap awal 

hidupnya, antara saat pembuahan sampai dengan kelahirannya. Tindakan aborsi 
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jenis ini bersifat langsung karena disengajakan dan menjadi tujuan langsung, atau 

sebagai cara dan sarana untuk mencapai tujuan yang dimaksud.
44

 Janin atau 

embrio yang ada dalam kandungan ibu menjadi sasaran dan tujuan langsung dari 

aborsi. 

 Dari penjelasan mengenai dua term (pembunuhan dan abortus provocatus) 

di atas, abortus provocatus dapat dikategorikan sebagai sebuah tindakan murder. 

Pengategorian ini bukan tanpa dasar, melainkan berdasar pada tindakan aborsi 

jenis ini yang jelas-jelas dilakukan dengan sengaja, bebas dan direncanakan 

sebelumnya. Dalam konteks hukum, ketiga syarat ini menjadi bahan 

pertimbangan untuk memastikan status si pelaku pembunuhan sebagai murderer. 

Sedangkan dalam konteks etika, unsur kesengajaan, kebebasan dan rencana 

sebelumnya berlaku sebagai syarat untuk menentukan ada tidaknya tanggung 

jawab moral.
45

 

 Abortus provocatus dikatakan sebagai pembunuhan yang disengaja karena 

tindakan ini dilakukan dengan tahu dan mau, dan atas dasar kehendak sendiri. 

Sedangkan sebagai pembunuhan yang langsung, merujuk pada cara yag 

dilakukan, yang mana langsung diarahkan kepada janin yang ada dalam 

kandungan ibu. Karena itu, tindakan ini dikatakan sebagai pembunuhan yang 

disengaja dan langsung karena mengambil hak hidup seseorang, dan bahwa 

eksistensinya sendiri dihancurkan. Janin dalam kandungan hanya dilihat sebagai 

sarana belaka dan bukan sebagai persona. Janin hanya digunakan sebagai sarana 

dan obyek demi mencapai tujuan. Dengan ini menjadi jelaslah bahwa abortus 
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provocatus berarti tindakan murder yang harus dipertanggungjawabkan secara 

moral. 

 


