
BAB III 

PERSOALAN PERMULAAN KEHIDUPAN INSANI 

 

 Pada bab sebelumnya, sudah dijelaskan bahwa perdebatan seru dan serius 

seputar persoalan aborsi seringkali mengacu pada pertanyaan-pertanyaan 

mendasar seputar status janin yang ada dalam kandungan. Pertanyaan yang sering 

diperdebatkan yakni apakah aborsi itu membunuh makhluk manusia atau tidak?
1
 

Pertanyaan ini juga secara langsung berkaitan dengan pertanyaan lainnya tentang 

sejak kapan telur yang dibuahi itu mulai dihidupkan oleh animasi jiwa rohani? 

Atau dengan rumusan lain kapan satu embrio dapat disebut sebagai makhluk 

manusia dalam arti yang sesungguhnya?
2

 Kapankah hidup seorang manusia 

sebagai individu atau pribadi dimulai? 

 Pertanyaan-pertanyaan ini kemudian melahirkan pemikiran yang berbeda-

beda. Pemikiran pertama muncul dari kelompok pro life yang berpendapat bahwa 

kehidupan (pembentukan pribadi manusia) dimulai pada saat terjadinya konsepsi. 

Karena kehidupan dimulai pada saat konsepsi, maka pemutusan kehidupan 

manusia yang tidak berdosa secara langsung selalu salah.
3
 Pemikiran lain muncul 

dari golongan pro choice yang berpendapat bahwa titik awal pribadi manusia 

(personhood) adalah pada masa kehamilan sembilan bulan. Karena kehidupan 

dimulai pada titik akhir konsepsi, maka tindakan aborsi sebelum masa kehamilan 

sembilan bulan secara moral boleh dilakukan karena kehidupan manusia 

sesungguhnya belum terjadi. Kelompok kedua ini menyatakan bahwa janin itu 
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merupakan bagian dari tubuh ibu di mana ia yang melakukan kontrol 

menyeluruh.
4
 

 Sejak berabad-abad lalu, muncul berbagai pendapat dan teori dari 

kalangan filsuf dan teolog yang berusaha memecahkan persoalan tersebut. Di 

bawah ini akan diuraikan beberapa model embriologi (embriologi Aristotelian dan 

embriologi modern), disertai dengan pemecahannya di masa kini yang dapat 

dikaji dari data-data biologi. 

3.1 Embriologi Aristotelian 

 Aristoteles, seorang filsuf Yunani klasik yang lahir pada tahun 384 SM 

berpandangan bahwa jiwa merupakan prinsip hidup, sumber penggerak benda-

benda hidup. Segala sesuatu yang hidup mempunyai jiwa, baik tumbuh-tumbuhan, 

binatang dan manusia. Dalam De Anima, ia mendefenisikan jiwa itu sebagai aktus 

pertama dari suatu badan organis. Aktus ini mengakibatkan badan menjadi badan 

yang hidup.
5
 Tanpa adanya jiwa, badan tidak mungkin bergerak. Jiwa menjadi 

unsur penggerak bagi segala benda hidup.  

 Pandangan Aristoteles ini kemudian melahirkan suatu teori dalam bidang 

embriologi manusia. Menurut Aristoteles, hidup seorang janin laki-laki baru 

diperoleh ketika ia berumur 40 hari dan janin perempuan berumur 90 hari. Jiwa 

sebagai unsur penggerak manusia menurutnya baru masuk ke dalam badan janin 

pada umur demikian, karena pada saat itu janin mulai bergerak dan dapat 

dideteksi. Masuknya jiwa ke dalam badan (ensoulment) ditandai dengan adanya 
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gerakan janin (quickening). Sebelum adanya gerakan janin di dalam rahim maka 

belum ada kehidupan.
6
 

 Manusia diturunkan dari generasi ke generasi melalui apa yang disebut 

semen yang dibentuk dari darah. Semen hanya dimiliki oleh laki-laki, sedangkan 

perempuan tidak. Darah menstruasi pada perempuan mengandung di dalamnya 

materia keturunan yang menumbuhkembangkan semen. Ketika berhubungan 

badan, pria akan mengeluarkan semen yang seperti embrio yang ditanam di dalam 

rahim perempuan. Semen itu akan berkembang di dalam rahim dengan melewati 

beberapa fase.
7
 

 Hidup janin di dalam rahim mengalami tiga tahap perkembangan, yakni 

tahap nutritive soul (fase tumbuh-tumbuhan), lalu berkembang dalam tahap 

sensitive soul (fase binatang) dan kemudian barulah berkembang dalam tahap 

rational soul (manusia). Perkembangan setiap tahap ini membutuhkan waktu yang 

cukup lama. Untuk sampai pada tahap manusia, menurut Aristoteles dibutuhkan 

waktu 40 hari untuk janin laki-laki dan 90 hari untuk janin perempuan.
8
 

 Embriologi yang dikembangkan Aristoteles ini kemudian dianut selama 

berabad-abad dan mempengaruhi alur pemikiran banyak tokoh. Teori ini lalu 

melahirkan suatu teori baru yang disebut teori late animation. Teori late 

animation mengungkapkan bahwa jiwa manusia tidak masuk ke badan bersamaan 

dengan terjadinya pembuahan, tetapi baru ada beberapa hari atau beberapa 

                                                             
6
 Dr. CB Kusmaryanto, Op. Cit., hal. 32-33. 

7
 Ibid., hal. 93. 

8
 Ibid., hal. 93-94. 



minggu setelah pembuahan. Ada suatu masa di mana ada badan yang tanpa jiwa, 

dan baru mendapatkan jiwa pada saat tertentu.
9
 

 Beberapa tokoh dalam Gereja Katolik kemudian menginterpretasi secara 

baru model embriologi Aristoteles ini. Tertulianus, berpendapat bahwa jiwa 

masuk ke dalam badan segera setelah proses pembuahan. Meskipun demikian, dia 

juga berbicara tentang proses pematangan. Menurut Tertulianus, embrio menjadi 

manusia sejak selesai terbentuknya badan. Di sini dia berpandangan bahwa janin 

baru menjadi manusia ketika janin itu sudah berbentuk dan sudah berjiwa. Karena 

itu, hukuman mati menurut Tertulianus hanya boleh diberikan kepada orang yang 

melakukan aborsi di mana janinnya sudah berbentuk. Apabila janinnya belum 

berbentuk, maka ia tidak boleh dijatuhi hukuman mati.
10

 

 St. Yohanes Krisostomus, Bapa Gereja Timur juga menganut teori late 

animation. Menurutnya, dalam pembentukan manusia pertama-tama yang 

diciptakan itu adalah tubuh (badan), baru kemudian jiwa. Tubuh diciptakan 

sebelum jiwa, dan sesudah jiwa dihembuskan oleh Allah barulah janin bisa 

menunjukkan keutamaannya dengan gerakan tubuhnya.
11

 

 Pendapat lain lagi yang serupa datang dari St. Thomas Aquinas, yang alam 

pemikirannya sangat dipengaruhi oleh Aristoteles. Dia sependapat dengan 

Aristoteles bahwa pria mempunyai semen yang merupakan kekuatan gerakan 

yang aktif, sedangkan wanita mempunyai materi manusia dalam bentuk darah 

menstruasi yang hanya memiliki vegetative soul. Perkembangan embrio di dalam 

rahim mengalami tiga tahap. Ketika tahap yang lebih lanjut hadir, maka dengan 
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sendirinya akan meniadakan tahap yang sebelumnya.
12

 Menurutnya, jiwa rasional 

dimasukkan ke dalam badan hanya setelah telur yang dibuahi mencapai masa 

tertentu dalam perkembangannya. Sebelum sampai pada taraf itu, embrio tersebut 

semata-mata dihidupi oleh semacam kehidupan nabati atau hewani. Animasi oleh 

jiwa spiritual dianggap baru terjadi pada umur 40 hari untuk laki-laki, dan 90 hari 

untuk perempuan.
13

 Meskipun demikian, St. Thomas tidak sependapat bahwa 

aborsi sebelum masuknya jiwa ke dalam badan (ensoulment) itu diperkenankan. 

 Menyimak apa yang ditampilkan dalam embriologi Aristotelian, terlihat 

bahwa pemikiran ini mengandaikan adanya suatu diskontinuitas atau lompatan 

kualitas perkembangan janin. Janin yang mulai berkembang dalam tahap nutritive 

soul, mengalami lompatan ke tahap berikut dengan hadirnya sensitive soul, dan 

kemudian mencapai tahap manusiawi dengan hadirnya rational soul yang ditandai 

dengan ensoulment jiwa ke dalam badan janin. Janin yang berkembang berbeda 

dalam setiap tahapnya. Dengan diskontinuitas ini, janin yang semula tidak 

mempunyai jiwa (nyawa), secara tiba-tiba pada hari tertentu memiliki jiwa. Janin 

yang awalnya bukan persona, menjadi persona secara tiba-tiba. Pemikiran 

Aristoteles ini tentunya tidak bisa dipisahkan begitu saja dari pandangan dualisme 

gurunya Plato, yang mengajarkan bahwa jiwa dan badan tidak merupakan satu 

kesatuan. 
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3.2 Embriologi Modern 

 Model embriologi yang dikembangkan oleh Aristoteles rupanya tidak serta 

merta menjawab pertanyaan-pertanyaan fundamental yang diajukan perihal status 

janin di dalam rahim. Meskipun teori ini cukup lama dipertahankan oleh banyak 

ahli, tetapi tetap muncul keraguan akan bukti pasti mengenai pandangan 

Aristoteles, St. Thomas Aquinas dan para pengikutnya. Perkembangan baru dalam 

dunia medis menjelang akhir abad ke-18 menyangkut proses generasi, membuat 

para teolog memperoleh pandangan baru dengan memunculkan teori bahwa 

animasi jiwa rasional atau spiritual langsung terjadi pada saat pembuahan. Para 

teolog memegang teguh prinsip bahwa sel telur yang telah dibuahi harus selalu 

diperlakukan sebagai pribadi manusia. 

 Pengetahuan baru dalam dunia medis akhirnya memberikan klarifikasi 

lebih jauh tentang masalah ini. Embriologi modern menjelaskan bahwa proses 

pembuahan membutuhkan waktu sekitar 22-24 jam. Proses ini dimulai dengan 

masuknya sel sperma ke dalam lapisan sel telur (ovum), kemudian langkah demi 

langkah terjadi proses penyatuan (fusi) antara kromosom kedua sel tersebut untuk 

membentuk genom baru manusia untuk manusia baru pula (zygnamy). Setelah 

tahap ini, maka selesailah proses pembuahan. Sel telur yang sudah dibuahi itu 

kemudian dinamai zigot. Zigot akan terus berkembang dengan cara membelah 

diri. Zigot pertama-tama membelah diri menjadi dua sel yang dinamai blastomere 

dan terjadi sekitar 30 jam setelah pembuahan. Blastomere kemudian terus 

membelah diri dan menghasilkan sel-sel yang lebih kecil dan semakin mampat. 

Pada umur sekitar tiga hari, bentuknya akan menyerupai buah murbei. Pada tahap 



ini, janin dinamai morula. Pada umur sekitar 4-5 hari, janin akan menjadi 

blastokista yang terdiri atas tiga bagian utama yakni trophoblast, blastocoel, dan 

embryoblast. Pada umur 6 hari, blastokista mulai menempel di dinding rahim dan 

akan selesai pada umur 14 hari.
14

 

 Dua minggu pertama merupakan fase pra-embrionik dalam perkembangan 

organisme manusiawi. Fase perkembangan minggu ke-3 sampai minggu ke-8 

disebut juga dengan periode embrionik di mana mulai terjadi pembentukan sistem 

tubuh. Tahap perkembangan bulan ketiga sampai kelahiran adalah masa fetus dan 

berperannya plasenta dalam perkembangan manusia.
15

 Pada umur kehamilan 8 

atau 10 minggu, fetus sudah mempunyai bentuk yang lengkap, denyutan jantung, 

otak yang sempurna (meskipun tidak semua hubungan sinaptiknya lengkap-

mereka pun akan menjadi lengkap sampai setelah bayi itu lahir), bentuk manusia 

yang nampak jelas, dan fetus merasakan kesakitan, menangis dan mengisap ibu 

jarinya.
16

 

 Dari data-data biologi khususnya embriologi modern yang ada ini, dapat 

dilihat bahwa perkembangan janin tidak mengalami suatu lompatan kualitas yang 

terjadi secara tiba-tiba sebagaimana halnya embriologi Aristotelian. Janin 

(embrio/fetus) di dalam rahim berkembang secara kontinu. Dalam setiap tahap 

perkembangannya, dia tetaplah individu (pribadi) yang sama dan tidak berbeda. 

                                                             
14

 Dr. CB. Kusmaryanto, Op. Cit., hal. 97-100. 
15

 M. Haviz, Konsep Dasar Embriologi: Tinjauan Teoritis, dalam Jurnal Sainstek Vol. 

VI No. 1, Juni 2014, hal 97. 
16

 Eigth or ten weeks of gestation, the fetus has a fully formed, beating heart, a complete 

brain (although not all of its synaptic connections are complete-nor will they be until sometime 

after the child is born), a recognozably human form, and the fetus feels pain, cries and even sucks 

his or her thumb. Patrick Lee and Robert P. George, The Wrong of Abortion, dalam Carol Levine 

(ed.), Taking Sides Clashing Views on Bioethical Issues, (United States of America: A Division 

of  the McGraw-Hill Companies, 2008), hal. 127. Terjemahan oleh Penulis. 



Janin dalam tahap fertilisasi atau dalam tahap dua sel, adalah juga janin yang 

sama dengan janin dalam usia 5 atau 6 bulan di mana organ-organ tubuh yang 

penting sudah cukup berkembang dan bisa hidup di luar kandungan ibunya. 

 Data-data biologi modern tentang embriologi ini dapat memberikan satu 

kesimpulan yang jelas bahwa kehidupan manusia terjadi atau dimulai pada saat 

selesainya proses pembuahan. Secara biologis, hidup ditandai dengan beberapa 

hal seperti adanya gerakan, kemampuan untuk berkembang biak, kemampuan 

untuk tumbuh dan berkembang. Bila dibandingkan dengan yang tidak hidup, 

maka ada kriteria khusus berupa kapasitas metabolisme pada khususnya oleh 

karena adanya sel.
17

 

 Dr. CB. Kusmaryanto mencatat dalam bukunya beberapa kesaksian ilmiah 

yang menunjukkan bahwa hidup manusia itu dimulai sejak saat selesainya proses 

pembuahan. Salah satu di antaranya datang dari Leon R. Kass, seorang profesor 

dari Universitas Chicago yang menjelaskan bahwa tahap-tahap awal 

perkembangan janin di dalam rahim menunjukkan bahwa ia benar-benar hidup. 

Zigot itu bermetabolisme, tumbuh dan membelah diri, dan menjawab perubahan 

yang terjadi di sekitarnya. Blastokista adalah organisme yang utuh, berkembang 

sendiri, unik secara genetis dan berbeda dari sel telur atau sel sperma, dan 

mempunyai ciri tersendiri. Individu yang baru mulai terjadi sesudah pembuahan 

itu selesai dengan identitas genetisnya yang unik, yang penuh dengan potensi 

untuk menjadi manusia yang dewasa.
18
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 Patrick Lee dan Robert P. George dalam argumen mereka untuk 

menentang tindakan aborsi, mengajukan tiga poin penting mengenai status janin 

yang telah menjadi manusia seutuhnya.
19

 Pertama, sejak tahap awal pembuahan, 

janin berbeda dari sel ibu atau sel ayah. Poin pertama ini tentunya dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya dalam kaitan dengan pembentukan genom 

baru manusia untuk manusia baru pula. Sel sperma maupun sel telur, keduanya 

sama-sama memiliki 23 kromosom. Penyatuan dua set kromosom ini akan 

membentuk sebuah set genom baru untuk manusia normal dengan 46 kromosom. 

Genom yang baru itu bukanlah milik ayah atau ibunya, melainkan menjadi 

miliknya sendiri. Identitas biologis janin sebagai manusia baru, ditentukannya 

sendiri tanpa campur tangan ayah atau ibunya.
20

 

 Kedua, janin adalah pribadi (persona) manusia. Argumen kedua ini 

tentunya dapat juga dipertanggungjawabkan dengan memanfaatkan data-data 

biologi yang ada. Sejak pembuahan, genom baru manusia yang terbentuk itu 

sudah menentukan sendiri letak setiap organ tubuhnya. Bagian mana yang akan 

menjadi kepala, kaki, tangan dan organ tubuh lainnya, ditentukannya secara 

otonom pada saat pembuahan. Dia yang melakukan kontrol atas 

perkembangannya di dalam kandungan. Segala bentuk rangsangan yang datang 

dari luar dikontrol dan diolah sesuai dengan kriteria yang ditetapkannya oleh 

program dari dalam dirinya sendiri.
21
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 Ketiga, dan yang paling penting ialah bahwa janin itu organisme yang 

sempurna, walaupun belum matang (dewasa). Sejak pembuahan, janin diprogram 

secara lengkap untuk memperkembangkan dirinya sendiri menuju tahap 

kematangan sebagai persona, kecuali kalau dihalangi oleh penyakit atau 

kekerasan. 

 Dari data-data ilmiah embriologi modern ini, dapat ditemukan suatu 

kesimpulan bahwa pribadi manusia mulai terbentuk sejak selesainya proses 

pembuahan. Manusia sebagai manusia terjadi waktu conceptio/in primo instantu 

conceptionis. Sejak saat pembuahan, janin yang ada dalam kandungan adalah 

manusia baru yang mengontrol dirinya sendiri. Ia bertumbuh dan berkembang 

dengan kemampuannya sendiri. Ia berkembang secara berkesinambungan untuk 

mencapai tahap kedewasaan dan kematangan organ-organ tubuhnya. 

3.3 Permulaan Hidup Manusia dalam Pandangan Gereja Katolik 

 Pada bab terdahulu, sudah ditampilkan posisi Magisterium Gereja dalam 

menanggapi kasus aborsi. Gereja sejak awal mula memposisikan tindakan aborsi 

sebagai kejahatan yang sangat berat. Gereja senantiasa menolak secara tegas 

segala bentuk pembenaran bagi tindakan aborsi. Aborsi menjadi sebuah kejahatan 

yang berat karena dialamatkan kepada hidup pribadi manusia yang tidak bersalah 

yang ada di dalam kandungan. Lalu bagaimana posisi Gereja dalam kaitannya 

dengan permulaan hidup manusia? 

 Kongregasi Suci Ajaran Iman melalui Pernyataan tentang Aborsi 

(Declaratio de Abortu Procurato), menegaskan bahwa hidup manusia dimulai 

sejak proses pembuahan. Dengan pembuahan sel telur, mulailah hidup baru yang 



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

tumbuh sendiri.
22

 Dokumen yang sama juga mengambil peneguhan dari 

embriologi (genetika) modern yang menunjukkan bahwa hidup manusia sudah 

ditentukan sejak saat pembuahan. Sejak pembuhan, mulailah proses pertumbuhan 

hidup manusia yang mengagumkan; dan setiap kemampuannya membutuhkan 

waktu yang baik.
23

 

 Pernyataan Kongregasi Ajaran Iman ini disempurnakan lagi dalam 

Instruksi Donum Vitae yang membicarakan tentang sikap hormat terhadap hidup 

manusia tahap dini dan perlindungan martabat prokreasi. Instruksi Donum Vitae 

sembari menegaskan kembali apa yang ada dalam Pernyataan tentang Aborsi, 

juga menekankan sikap hormat kepada pribadi manusia sejak pembuahan. Sejak 

saat pembuahan, janin harus diakui hak-haknya sebagai pribadi manusia. Hak 

yang tidak dapat diganggu gugat adalah haknya sebagai pribadi yang tidak 

bersalah untuk hidup.
24

 

 Dengan nada yang sama, dalam bentuk dukungan terhadap dua dokumen 

ini, Paus Yohanes Paulus II membenarkan larangan keras Gereja terhadap segala 

bentuk campur tangan manusia dengan tujuan untuk membunuh janin yang ada 

dalam kandungan.
25

 Dari beberapa pokok penjelasan ini, dapat ditarik sebuah 

kesimpulan pasti bahwa hidup manusia dalam pandangan Gereja Katolik bermula 

dari proses pembuahan. Ajaran ini tetap berlaku dan tidak pernah berubah. 
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 Selanjutnya, ajaran Gereja mengenai permulaan hidup manusia ini coba 

dikaitkan dengan dua model embriologi yang diuraikan di atas. Teori late 

animation Aristoteles dan para pengikutnya, ketika dipertemukan dengan ajaran 

Gereja mengalami suatu benturan. Gereja secara kontinu mengajarkan dan 

menegaskan bahwa dengan pembuahan sel telur, mulailah suatu kehidupan yang 

baru. Tidak pernahlah ia menjadi manusia kalau ia tidak menjadi manusia sejak 

semula. Ia menjadi pribadi (persona) manusia dengan melewati suatu 

perkembangan yang kontinu, yang mana setiap prosesnya tidak berbeda satu 

dengan yang lainnya. 

 Jawaban biologis dalam embriologi modern secara jelas dapat menjawabi 

pertanyaan dasar mengenai status janin dalam kandungan ibu. Hidup manusia itu 

dimulai sejak saat selesainya proses fertilisasi (pembuahan). Data-data biologis 

memberikan sumbangan yang sangat besar bagi Gereja. Ajaran Gereja yang sejak 

awal mula menyatakan bahwa kehidupan (pribadi manusia) mulai terbentuk pada 

saat pembuahan, mendapat peneguhan dan pengukuhan lewat genetika modern 

ini. Sejak pembuahan, dimulai suatu kehidupan yang baru yang menentukan 

bagaimana kehidupannya di masa mendatang dengan segala identitas genetis, 

karakteristik dan ciri-cirinya yang unik. Di dalam diri janin, terdapat potentia 

untuk menjadi pribadi manusia dewasa. 

 


