
BAB IV 

ABORTUS PROVOCATUS: SEBUAH PEMBUNUHAN YANG DISENGAJA 

DAN LANGSUNG MENURUT ENSIKLIK EVANGELIUM VITAE 

ARTIKEL 58 

 

4.1 Gambaran Umum Ensiklik Evangelium Vitae 

4.1.1 Latar Belakang Lahirnya Ensiklik Evangelium Vitae 

 Ensiklik Evangelium Vitae (Injil Kehidupan) merupakan sebuah ensiklik 

dalam zaman modern yang secara lebih komprehensif berbicara mengenai nilai 

hidup manusiawi yang tak dapat diganggu-gugat. Ensiklik ini dipromulgasikan 

oleh Paus Yohanes Paulus II pada Hari Raya Bunda Maria Menerima Kabar dari 

Malaikat Gabriel, 25 Maret 1995, dan ditujukan kepada para Uskup, imam dan 

diakon, para religious pria maupun wanita, umat beriman awam dan semua orang 

yang berkehendak baik. Ensiklik ini membicarakan etika hidup (bioetika) manusia 

sejak awal keberadaannya sampai pada kematian naturalnya.
1
 

 Ensiklik Evangelium Vitae merupakan tindak lanjut Paus atas permintaan 

para Kardinal dalam Konsistori Luar Biasa para Kardinal yang diadakan di Roma 

pada tanggal 4-7 April 1991. Konsistori ini sendiri membahas masalah ancaman-

ancaman terhadap hidup manusiawi di zaman sekarang. Para Kardinal kemudian 

meminta agar dengan kewibawaan sebagai Pengganti Petrus, Paus menegaskan 

mengenai nilai hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu-gugat yang dewasa 

ini mengalami banyak serangan yang mengancam. Ensiklik ini merupakan buah 
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dari kerjasama para uskup sedunia dalam semangat kolegialitas yang menjawab 

surat pribadi Paus kepada semua uskup sedunia pada 19 Mei 1991, yang 

ditanggapi dengan menyampaikan saran dan usul-usul yang berharga.
2
 

 Keseluruhan naskah dalam ensiklik ini berbicara tentang martabat hidup 

manusia dan pembelaannya terhadap usaha mengurangi hak hidup yang tidak 

dapat diganggu gugat dari setiap manusia. Hidup manusia haruslah dibela sejak 

dari awal sampai saat berakhirnya. Persoalan kemanusiaan berupa pembunuhan, 

pengguguran, eutanasia, dan hukuman mati adalah hal-hal yang dilawan dalam 

ensiklik ini. Ensiklik juga mengajak semua anggota Gereja untuk bersikap 

waspada terhadap perundang-undangan yang ingin merongrong hak-hak hidup 

individu sejak masih berupa embrio sampai pada akhir hayat.
3
 

 Ensiklik ini merupakan ungkapan keprihatinan Paus akan adanya begitu 

banyak pelanggaran martabat dan hak hidup manusia yang terjadi sekarang ini. 

Banyak orang yang lemah dan tanpa perlindungan, khususnya bayi-bayi yang 

belum lahir, yang hak asasinya atas kehidupan sedang diinjak-injak. Ensiklik ini 

dimaksudkan sebagai penegasan ulang yang seksama dan tegas mengenai nilai 

hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu gugat, sekaligus suatu seruan 

mendesak yang ditujukan kepada setiap orang. 

 Paus menyatakan, ”Demi nama Allah: hormatilah, lindungilah, cintailah 

dan layanilah kehidupan, tiap hidup manusiawi! Hanya dalam arah inilah anda 

akan menemukan keadilan, perkembangan, kebebasan yang sejati, damai dan 
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kebahagiaan!”
4
 Penegasan ini adalah penegasan yang sangat serius, karena jarang 

terjadi bahwa sebuah ensiklik dalam menyampaikan maksud dan tujuannya 

menggunakan kata “demi nama Allah”. Kata ini kiranya ingin menampilkan bobot 

ajaran Paus dan juga kemendesakan maksud yang ingin disampaikan dalam 

ensiklik ini.
5
 

 Oleh karena ensiklik Evangelium Vitae dimaksudkan sebagai penegasan 

ulang mengenai nilai-nilai hidup manusiawi yang tidak dapat diganggu gugat, 

maka secara umum sumber pembicaraan dalam ensiklik ini banyak dikutip dari 

ajaran-ajaran Gereja terdahulu mulai dari umat Kristen Purba sampai pada ajaran-

ajaran Magisterium modern. 

4.1.2 Garis Besar Ensiklik Evangelium Vitae 

 Secara garis besar, ensiklik Evangelium Vitae terdiri atas 105 artikel yang 

dibagi ke dalam bab pendahuluan, empat bab isi beserta bab penutup, yang mana 

setiap bab terdiri dari beberapa bagian refleksi. 

 Bab Pendahuluan terdiri atas artikel 1-6, yang dibagi ke dalam empat 

bagian refleksi. Artikel 1 merupakan pengantar yang mengulas Injil Kehidupan 

sebagai inti amanat Yesus, yang diterima Gereja dan harus diwartakan kepada 

semua manusia pada setiap zaman dan dari setiap kebudayaan. Artikel 2 mengulas 

tentang nilai pribadi manusia yang tiada bandingnya, di mana dalam penjelmaan 

Kristus menjadi manusia,dengan cara tertentu Ia telah menyatukan diri dengan 

setiap orang. Artikel 3-4 menguraikan secara garis besar ancaman-ancaman baru 

bagi hidup manusia di zaman sekarang, seperti penumpasan suku, pengguguran, 
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eutanasia, bunuh diri yang disengaja, perdagangan wanita dan anak-anak muda 

serta ancaman lainnya. Artikel 5-6 menjelaskan tentang latar belakang serta 

maksud dan tujuan lahirnya ensiklik Evangelium Vitae dalam persekutuan dengan 

Semua Uskup Sedunia. 

 Bab I terdiri atas artikel 7-28 yang menjelaskan secara lebih rinci 

mengenai ancaman-ancaman zaman sekarang terhadap hidup manusiawi. 

Ancaman-ancaman yang dimaksud adalah ancaman yang berasal dari alam sendiri 

dan ancaman lain yang muncul akibat situasi kekerasan, kebencian dan konflik-

konflik kepentingan yang mendorong orang untuk menyerang sesama melalui 

pembunuhan, perang, pembantaian dan pembunuhan suku.
6
 Tetapi yang menjadi 

perhatian khusus di sini adalah kategori serangan yang ditujukan kepada hidup 

manusia pada tahap-tahap yang paling awal dan paling akhir.
7
 Ancaman-ancaman 

ini mengakibatkan nilai kehidupan menjadi suram. 

 Bab II terdiri atas artikel 29-51 yang menyajikan refleksi tentang amanat 

kristiani mengenai hidup. Refleksi ini pada umumnya merupakan refleksi atas 

perikop-perikop Kitab Suci, baik itu dari Perjanjian Lama maupun Perjanjian 

Baru. Refleksi ini diawali dengan pandangan yang tertujukan kepada Kristus, 

“Sabda Kehidupan”. Melalui kata-kata, perbuatan dan Pribadi Yesus, manusia 

menerima kemungkinan mengenal kebenaran seutuhnya tentang nilai hidup 

manusiawi. Dalam ketidakpastian hidup manusiawi, Yesus membawa makna 

hidup kepada pemenuhannya. Dalam diri Yesus, hidup kekal Allah diwahyukan 

dan dianugerahkan kepada manusia. Berkat pewartaan dan kurnia itu, hidup fisik 
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dan rohani manusia mendapat nilai dan maknanya sepenuhnya, sebab secara de 

facto panggilan hidup manusia di dunia ini selalu terarah kepada hidup kekal 

Allah. 

 Bab ini diakhiri dengan ajakan untuk memandang adegan Salib, 

memandang Dia yang ditikam dan yang menarik semua orang kepada diri-Nya. 

Pada adegan salib, kita akan menemukan pemenuhan dan pewahyuan lengkap 

seluruh Injil Kehidupan. Dengan wafatnya, Yesus menyinari makna hidup dan 

maut setiap manusia. Dengan memandang Dia yang ditikam, setiap orang yang 

hidupnya terancam menjumpai harapan yang pasti, menemukan kebebasan dan 

penebusan.
8
 

 Bab III terdiri atas artikel 52-77, menyajikan perintah “jangan 

membunuh” sebagai hukum Allah yang kudus, yang dibagi ke dalam enam bagian 

refleksi yakni: 

 Bagian pertama artikel 52 tentang Injil dan perintah. Artikel ini diawali 

dengan refleksi atas kisah Kitab Suci tentang seorang muda yang datang kepada 

Yesus dan menanyakan perihal perbuatan baik apa yang harus dilakukan untuk 

memperoleh hidup yang kekal. Jawaban Yesus yakni bahwa hidup itu diperoleh 

melalui ketaatan terhadap perintah-perintah Allah. Perintah pertama yang dikutip 

Yesus dari dekalog untuk orang muda itu adalah perintah “Jangan membunuh” 

(bdk. Mat 19:16-24). Perintah-perintah Allah merupakan anugerah yang 

dipercayakan kepada manusia demi lestarinya martabat pribadinya dan usahanya 

meraih kebahagiaan. Perintah itu menjadi injil kabar baik yang menggembirakan. 
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 Bagian kedua berisi artikel 53-57 tentang hidup manusiawi itu sakral dan 

tidak dapat diganggu gugat. Hidup manusia itu sakral sebab sejak awal mula 

melibatkan tindakan kreatif Allah, dan selamanya tetap berhubungan dengan 

Allah, satu-satunya tujuan. Hanya Allah sendirilah Tuhan atas kehidupan dari 

awal sampai akhirnya. Allah yang berdaulat secara mutlak atas hidup manusia 

yang diciptakan menurut citra-Nya sendiri.
9
 

 Bagian ketiga memuat artikel 58-63, yang menguraikan secara gamblang 

persoalan aborsi sebagai kejahatan yang durhaka. Secara khusus, ensiklik 

menyatakan bahwa Gereja tidak pernah dapat membenarkan tindakan abortus 

provocatus dengan berbagai bentuk alasan, sebab tindakan ini merupakan 

kejahatan melawan hidup.
10

 Bagian ini juga menampilkan pihak-pihak yang 

mendorong tindakan aborsi,
11

 serta tanggapan atas adanya anggapan late 

animation atau delayed animation.
12

 Pada bagian selanjutnya, ensiklik 

meringkaskan ajaran Kitab Suci dan Tradisi Kristen,
13

 ajaran Magiterium Gereja 

dan tata tertib kanonik Gereja tentang aborsi,
14

 serta kecaman terhadap intervensi 

dan percobaan yang dilakukan terhadap janin, seperti diagnosa prakelahiran dan 

bayi tabung.
15

 

 Bagian keempat artikel 64-67 tentang tragedi eutanasia. Dalam arti sempit 

eutanasia diartikan sebagai tindakan yang dengan sendirinya dan sengaja 

mengakibatkan kematian seseorang, dengan maksud untuk menyingkirkan segala 
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bentuk penderitaan. Paus mengukuhkan kembali ajaran-ajaran terdahulu bahwa 

eutanasia itu pelanggaran berat hukum Allah, karena berarti pembunuhan manusia 

secara sengaja, dan tidak dapat diterima secara moral,
16

 apalagi kalau eutanasia itu 

dikenakan kepada seseorang yang tidak pernah memintanya atau pun 

menyetujuinya.
17

 

 Bagian kelima artikel 68-74 tentang hubungan antara hukum sipil dan 

hukum moral. Di sini dijelaskan bahwa ciri khas serangan-serangan terhadap 

hidup manusia di zaman sekarang ini adalah adanya tendensi yang meminta 

supaya hal itu disahkan menurut hukum sipil sebagai hak warga negara. 

Pandangan yang lebih radikal bahwa dalam masyarakat modern yang plural, 

hukum sipil tidak berwenang untuk memilih antara berbagai opini moral yang 

ada. Masyarakat harus mendapatkan kebebasan untuk mengambil keputusan atas 

hidup moral mereka sendiri, termasuk di dalamnya tentang aborsi dan eutanasia.
18

 

 Hal ini dijawab oleh ensiklik bahwa dalam segala dimensi hidup manusia, 

hukum sipil tidak dapat menggantikan peran suara hati. Hukum sipil haruslah 

menjamin supaya semua warga negara menghormati hak asasi yang ada pada 

setiap manusia, khususnya hak hidup manusia yang tidak bersalah yang tidak 

dapat diganggu gugat.
19

 Oleh karena itu, berhadapan dengan hukum sipil yang 

melanggar martabat pribadi manusia seperti aborsi dan eutanasia, tidak ada 

kewajiban berdasarkan suara hati untuk taat pada hukum semacam itu.
20

 

                                                             
16

 EV, art. 65. 
17

 EV, art. 66. 
18

 EV, art. 68. 
19

 EV, art. 71. 
20

 EV, art. 73. 



 Bagian keenam artikel 75-77. Di sini dijelaskan bahwa perintah “jangan 

membunuh” menjadi suatu titik tolak awal bagi manusia untuk memperoleh 

kebebasan yang sejati, bebas dari segala tindakan kejahatan. Perintah ini 

mengandung di dalamnya ajakan untuk secara aktif meningkatkan mutu 

kehidupan,menghormati, melayani serta memajukan hidup setiap manusia.
21

 

 Bab IV terdiri atas artikel 78-101 tentang membangun kebudayaan baru 

hidup manusiawi. Gereja sebagai umat yang hidup demi hidup diajak untuk 

menyadari kewajibannya mewartakan Injil Kehidupan, merayakan Injil 

Kehidupan dan melayani Injil Kehidupan yang diperuntukkan bagi seluruh 

masyarakat. Dikatakan sebagai kebudayaan baru kehidupan karena diharapkan 

mampu menanggulangi dan memecahkan masalah-masalah menyangkut hidup 

manusiawi, serta mampu mewujudkan dialog budaya yang serius antara semua 

pihak. 

 Upaya membangun kebudayaan baru kehidupan, pertama-tama perlulah 

dimulai dari dalam umat Kristiani sendiri, barulah kemudian membangun dialog 

yang serius dan mendalam dengan berbagai pihak. Banyak kali terjadi bahwa 

umat beriman begitu saja memisahkan iman mereka ketika berhadapan dengan 

masalah-masalah etis dan moral, dan terjebak ke dalam apa yang dinamakan 

subyektivisme moral.
22

 Langkah mendasar yang perlu dibuat adalah dengan 

membina suara hati semua orang akan nilai hidup manusiawi yang tidak dapat 
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diganggu gugat,
23

 seperti melalui karya pendidikan yang membantu manusia 

menjadi lebih manusiawi, dan menanamkan sikap menghormati kehidupan.
24

 

 Bab Penutup tersusun atas artikel 102-105 yang menampilkan refleksi 

Paus tentang Maria, Sang Perawan Bunda yang paling erat dan secara pribadi 

terpadukan dengan Injil Kehidupan, oleh karena Bunda Maria yang menerima 

“Hidup” atas nama semua orang. Maria adalah Bunda Kehidupan yang 

menghidupkan siapa pun. Dalam merenungkan keibuan Maria, Gereja diantar 

kepada suatu pengertian yang amat mendalam yang mana Maria menjadi typos 

bagaimana hidup harus disambut baik dan dipelihara.
25

 

 Pada bagian berikutnya ditampilkan hubungan timbal balik antara keibuan 

Maria dan keibuan Gereja, yang nampak jelas dilukiskan dalam Kitab Wahyu 

tentang perempuan dan naga (Why 12:1-6). Di sini Gereja menyadari 

panggilannya mewartakan Kristus kepada dunia dan memungkinkan manusia 

hidup secara baru dalam hidup Allah sendiri. Misi panggilan Gereja ini 

dimungkinkan oleh keibuan Maria yang mengandung Yesus Kristus. Maria 

menolong Gereja menyadari bahwa hidup memang selalu berlangsung di medan 

pertempuran antara baik dan jahat. Yesus Kristus dalam penjelmaan-Nya telah 

menyatukan diri dengan setiap pribadi manusia, dan memasuki persekutuan 

dengan manusia. Karena itu, menolak hidup manusiawi sesungguhnya adalah 

menolak Kristus yang hidup.
26
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4.2 Abortus Provocatus: Sebuah Pembunuhan Yang Disengaja Dan Langsung 

Menurut Ensiklik Evangelium Vitae Artikel 58 

4.2.1 Teks Lengkap Ensiklik Evangelium Vitae Artikel 58 

58. Di antara semua kejahatan yang dapat dijalankan melawan hidup, 

pengguguran yang disengaja memiliki ciri-ciri yang menjadikannya sangat serius 

dan menyedihkan. Konsili Vatikan II melukiskan pengguguran, seperti juga 

pembunuhan kanak-kanak, sebagai “kejahatan yang durhaka”. 

Akan tetapi sekarang bagi suara hati banyak orang kesadaran akan beratnya 

kejahatan itu berangsur-angsur menjadi makin kabur. Bahwa menurut anggapan 

populer pengguguran diterima dalam perilaku dan bahkan dalam hukum sendiri, 

menandakan dengan jelas adanya krisis kesadaran moril yang berbahaya sekali. 

Orang makin tidak mampu membedakan antara baik dan jahat, juga bila hak 

dasar atas hidup dipertaruhkan. Mengingat gawatnya situasi ini, sekarang lebih 

dari sebelum ini dibutuhkan keberanian untuk menatap kebenaran, dan 

membicarakan hal itu secara blak-blakan, tanpa menuruti kompromi-kompromi 

yang mengenakkan atau godaan mengelabui diri. Berkenaan dengan itu teguran 

Nabi sangat terus-terang: “Celakalah mereka yang menyebut kejahatan baik dan 

kebaikan jahat, yang menggantikan terang dengan kegelapan dan kegelapan 

dengan terang” (Yes 5:20). Khususnya mengenai kasus pengguguran sudah 

menyebar ke mana-mana penggunaan terminologi yang meragukan, seperti 

“penghentian kehamilan”, yang cenderung menyelubungi hakekat pengguguran 

yang sesungguhnya dan melemahkan sifat gawatnya dalam pandangan umum. 

Barangkali gejala linguistis itu sendiri sudah mengisyaratkan rasa tidak enak 

suara hati. Akan tetapi tak sepatah kata pun mampu mengubah kenyataan: 

pengguguran yang disengaja berarti pembunuhan yang disengaja dan langsung, 

entah manakah upaya-upaya yang digunakan, terhadap manusia pada tahap 

awal hidupnya, antara saat pembuahan dan kelahiran. 

Beratnya pengguguran yang disengaja ditinjau dari sudut moril ternyata 

jelas dalam segala kebenarannya, kalau diakui, bahwa kita menghadapi 

pembunuhan, dan khususnya, kalau ditelaah unsur-unsurnya yang khas. Yang 

disingkirkan manusia pada awal hidupnya sendiri. Tidak terbayangkan siapa pun 

yang lebih mutlak tidak bersalah. Bagaimanapun juga, mustahillah manusia itu 

dianggap ‘penyerang’, apalagi agressor melanggar keadilan! Ia 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. Bayi 

yang belum lahir sama sekali terserahkan kepada perlindungan dan 

pemeliharaan wanita yang mengembannya dalam kandungan. Sungguhpun 

begitu ada kalanya ibunya sendirilah yang mengadakan keputusan, dan meminta 

agar bayi itu disingkirkan, dan merasa enak saja sudah melakukannya. 

Memang benar, keputusan menggugurkan kandungan sering tragis dan 

menyedihkan bagi ibunya, sejauh keputusan melepaskan buah rahimnya itu tidak 

diambil berdasarkan alasan-alasan egois semata-mata atau karena lebih 

menguntungkan, melainkan karena ingin melindungi nilai-nilai tertentu yang 

penting, misalnya kesehatannya sendiri, atau mutu hidup yang layak bagi 

anggota-anggota lain keluarganya. Kadang dikhawatirkan, jangan-jangan bayi 

yang akan lahir akan hidup dalam kondisi begitu buruk, sehingga nampaknya 

lebih baik kalau ia tidak lahir. Walaupun begitu, alasan-alasan itu atau 

sebagainya, betapa pun berat dan tragis, tidak pernah dapat membenarkan 

pembunuhan manusia tak bersalah yang disengaja. 



4.2.2 Tema-tema Pokok Ensiklik Evangelium Vitae Artikel 58 

4.2.2.1 Abortus Provocatus: Kejahatan yang Serius 

“Di antara semua kejahatan yang dapat dijalankan melawan hidup, 

pengguguran yang disengaja memiliki ciri-ciri yang menjadikannya sangat 

serius dan menyedihkan.” 

 Abortus provocatus merupakan sebuah kejahatan pembunuhan terhadap 

hidup janin yang ada dalam kandungan dengan menggugurkannya secara sengaja, 

atas dasar kehendak serta dilakukan dengan tahu dan mau. Janin menjadi sasaran 

dan tujuan langsung dari tindakan ini demi suatu tujuan atau motivasi tertentu. 

Tindakan ini dapat dikategorikan sebagai sebuah kejahatan pembunuhan yang 

kejam, oleh karena hak hidup janin diambil daripadanya. Lalu apa yang 

menjadikan tindakan abortus provocatus ini sebagai kejahatan yang sangat serius 

dibandingkan dengan kejahatan melawan hidup yang lainnya?  

 Pada pembahasan sebelumnya sempat disinggung bahwa dalam konteks 

etika dan moral, unsur kesengajaan, kebebasan dan rencana sebelumnya berlaku 

sebagai syarat untuk menentukan ada tidaknya tanggung jawab moral dalam suatu 

tindakan. Dalam menilai tindakan abortus provocatus, ketiga unsur tersebut 

menjadi salah satu poin yang membedakan tindakan ini dengan kejahatan 

melawan hidup lainnya. 

 Apabila dibandingkan dengan kejahatan lain seperti pencurian dan juga 

pemerkosaan, ketiganya sama-sama merupakan perbuatan melanggar hak orang 

lain. Orang lain diperlakukan sebagai sarana dan objek belaka, dan bukan sebagai 

sebuah subjek pribadi. Orang lain digunakan sebagai tujuan bagi diri pelaku 

kejahatan dimaksud. Hal yang membedakan adalah bahwa dalam abortus 



provocatus, hak orang lain yang dilanggar adalah justru hak untuk hidup. 

Eksisitensi janin sebagai pribadi manusia dihancurkan dan dimusnahkan.  Pelaku 

di sini seolah menempatkan eksistensi dirinya di atas eksistensi janin yang 

menjadi korban. Hak hidup janin dirampas secara total, dan menghilang bersama 

dengan janin yang mati. 

 Dalam konteks kejahatan pencurian, hak milik orang lain yang dirampas 

tentunya masih bisa dikembalikan atau juga diganti dengan barang lain yang 

sejenis atau dengan uang. Akibat yang dihasilkan dari kejahatan ini masih bisa 

dipulihkan, bahkan lebih mudah proses pemulihannya. Dalam kasus pemerkosaan, 

pemulihan kembali atas akibat yang dihasilkan memang tidak dapat dilakukan. 

Namun demikian, korban masih tetap ada, eksistensi dirinya tidak dirampas atau 

juga dihancurkan. Sedangkan dalam abortus provocatus, pemulihan kembali atas 

akibat yang terjadi tidak akan pernah mungkin terjadi. Janin sebagai korban tidak 

bisa dipulihkan keberadaannya. 

4.2.2.2 Krisis Hati Nurani 

“Akan tetapi sekarang bagi suara hati banyak orang kesadaran akan beratnya 

kejahatan itu berangsur-angsur menjadi makin kabur. Bahwa menurut anggapan 

populer pengguguran diterima dalam perilaku dan bahkan dalam hukum sendiri, 

menandakan dengan jelas adanya krisis kesadaran moril yang berbahaya 

sekali.” 

 Manusia sebagai ciptaan Allah yang istimewa, dianugerahi keunikan 

berupa hati nurani yang tidak dimiliki oleh ciptaan lainnya. Secara umum dapat 

dikatakan bahwa hati nurani adalah sebuah instansi dalam diri manusia yang 

menilai tentang moralitas perbuatan-perbuatan manusia secara langsung, kini dan 

di sini. Hati nurani membuat manusia menyadari tentang yang baik dan yang 



buruk secara moral.
27

 Hati nurani membantu manusia dalam menentukan tindakan 

atau keputusan yang diambilnya. 

 Konsili Vatikan II melukiskan hati nurani sebagai inti manusia yang paling 

rahasia, sanggar sucinya. Di situ manusia berada seorang diri bersama Allah yang 

menggemakan hukum-Nya. Dalam hati nuraninya, manusia menemukan hukum 

yang ditulis sendiri oleh Allah, dan harus ditaatinya. Martabat hati nurani manusia 

adalah menaati hukum itu, dan hukum itu pulalah yang akan mengadilinya. Hati 

nurani menggemakan kepada manusia untuk melaksanakan apa yang baik, dan 

menghindari yang jahat.
28

 Di sini Bapa-bapa Konsili melihat martabat hati nurani 

itu berbeda dari akal budi dan kehendak bebas manusia. Tidak menaati hati nurani 

berarti manusia menghancurkan martabat terdalam dirinya.
29

 

 Hati nurani sebagai inti paling rahasia manusia setidaknya memiliki dua 

fungsi yakni sebagai perangkat moral dan sebagai penilaian praktis moral. 

Sebagai perangkat moral, hati nurani memberitahukan kepada manusia kewajiban 

moralnya, dan mendorongnya untuk memenuhi kewajiban tersebut. Hati nurani 

sebagai penilaian praktis moral mengatakan kepada manusia dalam situasi konkret 

apa yang menjadi kewajiban moralnya.
30

 Hati nurani sebagai penilaian praktis 

moral terjadi secara spontan ketika manusia berhadapan dengan berbagai kasus 

yang meragukan, atau bertindak berlawanan dengan hati nurani. Hati nurani 

muncul untuk memberikan penilaian secara spontan ketika suatu tindakan moral 

benar-benar salah dan bertentangan dengan hati nurani. 
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 Masalah yang muncul dewasa ini ialah adanya anggapan bahwa hati 

nurani itu semata-mata merupakan tanggung jawab pribadi. Setiap keputusan 

moral merupakan urusan pribadi setiap orang, dan bahwa hati nurani hanya 

sebagai konsep alternatif.
31

 Dalam ensiklik Evangelium Vitae, Paus menyadari 

betul akan adanya krisis kesadaran hati nurani dan krisis moral yang terjadi 

dewasa ini. Orang semakin tidak mampu untuk membedakan antara yang baik dan 

yang jahat. 

 Dalam konteks aborsi, munculnya berbagai pendapat yang melegalkan 

aborsi baik dalam praktek maupun dalam hukum sipil, menjadi tanda yang jelas 

betapa manusia saat ini dilanda krisis hati nurani yang berbahaya. Hak hidup 

sebagai hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia dipertaruhkan begitu saja 

demi tujuan-tujuan yang hendak dicapai demi dirinya sendiri. Janin yang ada 

dalam kandungan tidak diperhitungkan sebagai pribadi manusia, dan hak 

hidupnya dicabut begitu saja tanpa ada rasa bersalah sedikit pun. Orang bahkan 

merasa enak saja setelah melakukan praktek aborsi. 

 Terhadap fenomen ini, Paus mengutuknya secara keras dengan mengutip 

teguran nabi Yesaya: “Celakalah mereka yang menyebutkan kejahatan itu baik 

dan kebaikan itu jahat, yang mengubah kegelapan menjadi terang dan terang 

menjadi kegelapan, yang mengubah pahit menjadi manis, dan manis menjadi 

pahit” (Yes 5:20). 
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4.2.2.3 Abortus Provocatus dalam Penilaian Moral 

“Beratnya pengguguran yang disengaja ditinjau dari sudut moril ternyata jelas 

dalam segala kebenarannya, kalau diakui, bahwa kita menghadapi pembunuhan, 

dan khususnya, kalau ditelaah unsur-unsurnya yang khas.” 

 Dalam menilai suatu tindakan untuk menentukan ada tidaknya tanggung 

jawab moral, pertama-tama perlulah dipahami dan dibedakan secara jelas antara 

konsep tindakan manusiawi (actus humanus) dan tindakan manusia (actus 

hominis). Actus humanus adalah tindakan yang lahir dari kehendak bebas, serta 

dilakukan dengan tahu dan mau, dan dapat juga disebut tindakan personal. Hal ini 

dibedakan dari actus hominis yang dilakukan tanpa pengertian dan kehendak, 

yang mencakup proses biologis spontan dan melibatkan indera, termasuk juga 

tindakan di bawah paksaan.
32

 Dalam konteks teologi moral, tindakan yang 

dimaksudkan adalah actus humanus dan bukan actus hominis. 

 Sebuah tindakan masuk dalam kategori manusiawi jika ada keselarasan 

antara intelek (pengetahuan) dan kehendak bebas. Jika tindakan manusia tanpa 

melibatkan keduanya secara harmonis, maka tindakan itu akan menciptakan 

kerugian atau mendatangkan penderitaan bagi orang lain.
33

 Pengetahuan dikatakan 

sebagai prasyarat bagi tindakan moral. Tingkat pengetahuan seseorang 

mempengaruhi dan menentukan penilaian terhadap tindakannya, terutama apabila 

tindakan itu berdampak buruk, salah atau jahat. Kehendak bebas sebagai prasyarat 

dasar bagi moralitas, memungkinkan manusia untuk bertindak sesuai 
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kehendaknya sendiri dan menguasai segala perbuatannya. Dalam kehendak bebas, 

kebaikan atau kejahatan terbentuk. 

 Teologi moral sendiri membedakan antara pengetahuan penuh dan 

pengetahuan parsial. Pengetahuan penuh adalah pengetahuan yang jelas dan nyata 

tentang nilai atau moralitas dari suatu tindakan, serta obyek dari tindakan itu 

sendiri. Pengetahuan penuh mencakup dua hal yakni: Pertama, pelaku tahu 

dengan jelas apa yang dilakukannya. Dia melakukannya dengan sadar. Kedua, 

pelaku sadar akan nilai moral dari tindakannya. Dia tahu bahwa tindakannya itu 

baik atau buruk. Sedangkan pengetahuan parsial adalah pengetahuan yang hanya 

diketahui sedikit atau hanya sebagian. Pengetahuan yang sebagian itu bukanlah 

karena kesengajaan, tetapi memang demikian adanya.
34

 

 Selanjutnya, ada tiga faktor yang harus diperhatikan dalam menilai sebuah 

tindakan manusiawi dan menentukan moralitas seseorang, yakni objek, situasi dan 

tujuan (intensi). Objek tindakan manusiawi adalah akibat yang dihasilkan secara 

langsung oleh suatu tindakan (finis operis). Objek itu selalu merupakan hasil 

tindakan, terlepas dari semua situasi atau maksud orang yang bertindak. Situasi 

adalah konteks tindakan manusia konkret yang tidak harus terikat dengan 

objeknya. Dalam kenyataan, banyak faktor situasi bersifat netral secara moral. 

Sedangkan tujuan (finis operantis) adalah alasan yang mendorong seseorang 

melakukan tindakannya. Sebuah tindakan manusiawi dikatakan baik secara moral 
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apabila ketiga unsur ini selaras dengan norma moral. Sebaliknya, tindakan itu 

secara moral jahat apabila hanya salah satu unsur ini melawan norma moral.
35

 

 Untuk menemukan apakah abortus provocatus merupakan tindakan 

manusiawi yang harus diberi penilaian moral atau tidak, hal pertama yang perlu 

diperhatikan di sini adalah dua prasyarat dasar bagi tindakan moral. Dalam 

konteks abortus provocatus, tindakan ini memperlihatkan adanya pengetahuan 

penuh dan bukan parsial. Mengapa demikian? Pelaku dalam hal ini meskipun tahu 

secara jelas bahwa tindakan aborsi yang dilakukannya itu buruk dan jahat, tetapi 

dia secara sengaja, dengan tahu dan mau tetap melakukannya. Dia melakukannya 

dengan sadar, dan dengan sadar pula ia tahu akan nilai moral dari tindakannya itu 

sebagai buruk dan jahat. Dalam konteks tindakan ini juga, kehendak bebas pelaku 

dilibatkan secara penuh. Kehendak bebasnya digunakan secara tidak tepat. 

Kehendak bebasnya justru membentuk kejahatan yang secara sengaja 

menghendaki agar tindakan aborsi dilakukan, dan ditujukan secara langsung 

kepada janin yang ada dalam kandungan. Dengan uraian ini, menjadi jelaslah 

bahwa abortus provocatus merupakan sebuah actus humanus yang harus dituntut 

tanggung jawab dan diberi penilaian moral. 

 Penilaian moral terhadap tindakan abortus provocatus sebagai sebuah 

actus humanus, harus memperhatikan unsur objek, situasi dan tujuan (intensi). 

Objek pertama dan langsung dari tindakan abortus provocatus adalah pengeluaran 

dengan kekerasan makhluk manusia yang masih berupa janin atau calon bayi dari 

dalam rahim ibu yang dilakukan dengan sengaja, entah dengan tujuan untuk 
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menghindari masalah kehamilan yang memalukan, dengan alasan terapeutis, 

eugenis atau lain sebagainya. Sekalipun maksud atau tujuan dari tindakan ini baik, 

teologi moral katolik mengajarkan bahwa hal itu tidak dapat membenarkan 

kegiatan atau objek tindakan yang de facto jahat. Maksud yang baik tidak dapat 

menghalalkan segala cara. Suatu tindakan manusiawi tergantung pada objeknya, 

apakah objek itu diarahkan kepada Allah sebagai satu-satunya yang baik atau 

tidak.
36

 

 Objek (akibat yang dihasilkan) dari tindakan aborsi secara jelas-jelas tidak 

diarahkan kepada Allah, tetapi justru diarahkan kepada manusia ciptaan Allah 

yang lemah, tidak bersalah dan tidak dapat membela diri. Situasi janin yang tidak 

bersalah dan tidak berdaya, serta situasi kesengajaan menjadikan aborsi bukan 

saja buruk dan jahat dalam dirinya semata-mata karena objek, tetapi juga karena 

faktor situasi. Dari sini dapat dilihat bahwa berdasarkan tinjauan dari sudut moral, 

abortus provocatus termasuk kejahatan melawan hidup yang berat, serius dan 

menyedihkan. 

 Dalam tradisi moral katolik, dikenal pandangan yang menyatakan bahwa 

ada tindakan yang memang pada dirinya jahat secara moral (malum in se), terlepas 

dari maksud, tujuan, motivasi, serta kondisi dan keadaan yang mempengaruhinya. 

Tindakan yang pada dirinya jahat (intrinsece malum) adalah tindakan yang tidak 

pernah dapat dibenarkan, walaupun dilakukan dengan tujuan dan maksud baik. 
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Tindakan itu sendiri pada dasarnya adalah jahat karena objek tindakan itu 

sendiri.
37

 

 Istilah intrinsece malum dalam tradisi moral Katolik digunakan untuk 

mengaca bentuk-bentuk perbuatan manusia yang dalam dirinya sendiri adalah 

buruk dan jahat menurut hukum kodrat. St. Thomas Aquinas menyatakan bahwa 

tindakan yang mendatangkan kerugian bagi martabat manusia adalah mutlak 

jahat. Tindakan merugikan atau membuat orang lain menderita adalah buruk 

dalam dirinya sendiri.
38

 Beberapa tindakan yang buruk dalam dirinya sendiri 

antara lain pembunuhan langsung orang yang tidak bersalah, abortus provocatus, 

kontrasepsi, bestialisme, penghujatan dan beberapa dosa lain. 

 Istilah intrinsece malum sering digunakan dalam hubungan dengan 

perbuatan yang mempunyai akibat ganda (double effect). Yang dimaksudkan 

tindakan berakibat ganda (double effect) adalah suatu tindakan yang mempunyai 

dua akibat sekaligus, yakni akibat baik dan akibat buruk. Di dalam prinsip akibat 

ganda, terdapat syarat-syarat supaya akibat buruk dari suatu tindakan yang 

diinginkan secara tidak langsung tidak dibebankan begitu saja kepada pelaku, dan 

karenanya dapat dibiarkan terjadi.
39

 Dalam membuat penilaian moral terhadap 

tindakan ini, terdapat empat kriteria atau syarat yang dapat digunakan. Pertama, 

tindakan itu pada dirinya baik, dan bukan intrinsece malum. Kedua, dampak atau 

akibat buruk bukanlah tujuan yang ingin dicapai. Ketiga, ada hubungan langsung 
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sebab akibat tindakan dengan kebaikan yang dicapai. Keempat, akibat buruk yang 

terjadi tidak dapat dicegah.
40

 

 Abortus provocatus sebagai sebuah actus humanus ketika dipertemukan 

dengan keempat syarat di atas secara jelas akan terlihat bahwa ini bukanlah 

sebuah tindakan dengan akibat ganda (double effect). Abortus provocatus secara 

nyata merupakan sebuah intrinsece malum, di mana tindakan ini dilakukan secara 

sengaja, bebas dan direncanakan sebelumnya. Akibat buruk yang terjadi dari 

tindakan ini bukannya tidak dapat dicegah, melainkan menjadi tujuan langsung 

yang ingin dicapai. Pelaku secara sengaja menginginkan agar akibat buruk itu 

terjadi. Janin yang ada di dalam kandungan secara disengaja dan langsung ingin 

dilenyapkan. Dari beberapa pendasaran ini, cukuplah untuk dikatakan bahwa 

abortus provocatus bukanlah sebuah tindakan double effect. 

 Dalam kasus abortus provocatus, situasi dan intensi dari tindakan ini 

seringkali dipandang baik. Misalnya, aborsi dengan indikasi terapeutik langsung 

di mana seorang ibu yang sementara mengandung mengalami resiko tinggi 

apabila ia tetap mempertahankan kehamilannya. Karena alasan ini, maka 

diambillah satu keputusan untuk menggugurkan janin yang dikandungnya. Alasan 

ini seberapapun baiknya, tetaplah tidak dapat membenarkan tindakan yang de 

facto adalah jahat. Apapun tujuan dan alasannya, membunuh tetaplah suatu 

tindakan yang jahat. Keadaan atau niat baik tidak dapat mengubah sebuah 

tindakan yang dalam dirinya sendiri jahat menjadi baik. 
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 Tindakan abortus provocatus sendiri dalam banyak kasus tidak hanya 

melibatkan pelaku tunggal (ibu si janin), melainkan juga pihak lain yang turut 

membantu. Pihak lain yang dapat disebutkan di sini seperti para tenaga medis 

(dokter, bidan, perawat dan juru obat) maupun orang-orang terdekat si ibu 

(keluarga atau juga sahabat kenalan). Keterlibatan pihak lain bisa bervariasi. Ada 

yang terlibat secara langsung dalam tindakan ini, dan ada juga yang sekedar 

memberikan dukungan. Mereka di sini bertindak sebagai orang yang menyiapkan 

sarana, memberikan nasihat dan juga informasi-informasi yang diperlukan serta 

turut membantu melaksanakan tindakan ini. 

 Dalam ajaran teologi moral, keterlibatan atau turut serta dalam perbuatan 

jahat orang lain dibedakan atas keterlibatan material dan formal. Keterlibatan 

material berarti bahwa seseorang turut mendukung secara lahiriah, tetapi tanpa 

persetujuan batin. Sedangkan keterlibatan formal terjadi apabila seseorang 

memberikan dukungan terhadap suatu perbuatan jahat atau dosa orang lain, dan 

sekaligus juga memberikan persetujuan batin. Keterlibatan ini adalah sebuah dosa. 

Keterlibatan material sendiri juga dibedakan lagi atas keterlibatan yang bersifat 

langsung dan keterlibatan yang bersifat tidak langsung.
41

 

 Mengingat bahwa dalam kejahatan abortus provocatus banyak pihak 

seringkali turut terlibat, maka diperlukan sebuah penilaian moral. Keterlibatan 

formal secara tegas dikatakan oleh ajaran teologi moral sebagai sebuah dosa. 

Dengan kata lain, keterlibatan formal tidak diperbolehkan sama sekali oleh ajaran 

moral. Karena itu, orang yang memberikan dukungan dan persetujuan terhadap 

                                                             
41

 Karl-Heinz Peschke, Etika Kristiani Jilid I, Op. Cit., hal. 315-316. 



tindakan abortus provocatus yang secara jelas merupakan sebuah kejahatan 

melawan hidup adalah seorang berdosa.  

 Keterlibatan material dalam suatu kejahatan pada umumnya tidak 

diperbolehkan. Kejahatan tidak boleh didukung, melainkan harus dilawan dan 

dihindari. Namun di lain pihak, keterlibatan jenis ini diperbolehkan demi 

mencegah kerugian yang lebih besar. Karena itu, ajaran moral menampilkan 

beberapa norma bagi keterlibatan material ini.
42

 Dalam memberikan penilaian 

moral terhadap keterlibatan material perlu memperhatikan bobot kejahatan yang 

mau dilakukan dan juga kerugian yang diakibatkan. Semakin besar kerugian yang 

diakibatkan oleh suatu kejahatan, partisipasi dalam kejahatan itu tidak pernah 

diperbolehkan sama sekali. 

 Telah dikemukakan dalam penjelasan sebelumnya bahwa abortus 

provocatus merupakan sebuah tindakan yang jahat dalam dirinya (intrinsece 

malum). Beratnya kejahatan ini dikarenakan sasaran dan tujuan langsungnya 

adalah membunuh pribadi manusia yang ada di dalam kandungan. Pribadi 

manusia yang lemah, tidak berdaya dan tidak dapat membela diri dilenyapkan 

pada tahap awal hidupnya. Oleh karena beratnya kejahatan ini, maka keterlibatan 

material secara langsung maupun tidak langsung terhadap perbuatan ini tidak 

pernah boleh diizinkan. 

 Dari beberapa pendasaran dan kategori di atas yang digunakan untuk 

menilai tindakan abortus provocatus secara moral, maka dengan jelas terlihat 

bahwa tindakan ini merupakan sebuah kejahatan yang berat. Abortus provocatus 
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menjadi sebuah kejahatan melawan hidup yang tidak diperkenankan dan tidak 

diperbolehkan dalam ajaran moral. Dari sudut pandang moral, tindakan ini 

merupakan sebuah pembunuhan yang disengajakan dan direncanakan 

sebelumnya. 

4.2.2.4 Janin: Agresor yang Tidak Adil (?) 

“Bagaimanapun juga, mustahillah manusia itu dianggap ‘penyerang’, apalagi 

agressor melanggar keadilan!” 

 Alasan janin menjadi agresor yang tidak adil seringkali dikemukakan oleh 

kelompok pro choice sebagai argumentasi pertahanan diri. Mereka mengatakan 

bahwa bila janin membahayakan kehidupan si ibu, maka dalam artian tertentu 

janin itu menjadi penyerang yang tidak adil bagi nyawa ibunya.
43

 Alasan ini 

umumnya dikaitkan dengan persoalan aborsi dengan indikasi terapeutik. Oleh 

karena janin adalah penyerang yang tidak adil, maka dia dapat dikorbankan demi 

menyelamatkan nyawa sang ibu. Argumen ini seolah-olah ingin membuktikan 

bahwa tindakan aborsi bukan merupakan kejahatan pembunuhan atas orang yang 

tak bersalah, tetapi lebih sebagai pembunuhan atas penyerang yang tidak adil. 

 Menanggapi hal ini, Paus menegaskan bahwa adalah sesuatu yang 

mustahil kalau dikatakan bahwa janin adalah penyerang yang tidak adil. Janin 

yang ada dalam kandungan sendiri lemah dan tidak dapat membela diri. Ia bahkan 

sampai tidak memiliki bentuk minimal pembelaan berupa kekuatan tangis dan air 

mata yang menyentuh hati. Ia sama sekali tidak melampaui hak-haknya, atau 

merampok hak-hak sang ibu. Jikalau demikian, bagaimana mungkin janin 

dikatakan sebagai penyerang yang tidak adil? Yang terjadi justru sebaliknya 
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bahwa sang ibulah yang menjadi penyerang tak adil, karena bayi yang belum lahir 

sama sekali terserahkan kepada pemeliharaan dan perlindungan sang ibu. Tetapi 

yang terjadi ada kalanya keputusan untuk melakukan aborsi justru datang dari 

sang ibu sendiri.
44

 

4.2.2.5 Alasan-alasan Aborsi 

“Memang benar, keputusan menggugurkan kandungan sering tragis dan 

menyedihkan bagi ibunya, sejauh keputusan melepaskan buah rahimnya itu tidak 

diambil berdasarkan alasan-alasan egois semata-mata atau karena lebih 

menguntungkan, melainkan karena ingin melindungi nilai-nilai tertentu yang 

penting, misalnya kesehatannya sendiri, atau mutu hidup yang layak bagi 

anggota-anggota lain keluarganya. Kadang dikhawatirkan, jangan-jangan bayi 

yang akan lahir akan hidup dalam kondisi begitu buruk, sehingga nampaknya 

lebih baik kalau ia tidak lahir.” 

 Ensiklik mencatat bahwa seringkali keputusan untuk melakukan suatu 

tindakan aborsi tidak diambil berdasarkan alasan-alasan egois semata-mata, tetapi 

lebih karena ingin melindungi nilai-nilai tertentu yang lebih penting. Aborsi 

seringkali dilakukan untuk melindungi kesehatan si ibu, atau mutu hidup yang 

layak bagi anggota keluarga lainnya. Sering juga karena ada kekhawatiran bahwa 

bayi yang akan lahir itu mengalami cacat, sehingga lebih baik kalau ia tidak lahir. 

 Namun demikian, alasan-alasan itu tidak akan membenarkan pembunuhan 

manusia yang tak bersalah dengan sengaja. Aborsi sebagai jalan keluar untuk 

mengatasi masalah di atas, tidak diakui oleh Gereja. Alasan yang dilihat sebagai 

dasar yang sah oleh berbagai pihak namun tidak diakui oleh Gereja ini disebut 

indikasi-indikasi.
45

 Di bawah ini akan diuraikan secara lebih mendalam alasan-

alasan yang sering menjadi batu pijakan dalam melakukan praktek aborsi. 
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4.2.2.5.1 Demi Kesehatan Ibu 

 Alasan ini umumnya dikenal sebagai aborsi dengan indikasi medis atau 

terapeutik. Aborsi dengan indikasi medis dibenarkan oleh sebagian pihak apabila 

kehidupan si ibu mengalami resiko tinggi akibat kehamilannya. Dalam kasus ini, 

aborsi dilakukan untuk mempertahankan nyawa ibu, karena apabila tidak 

dilakukan maka nyawa sang ibu terancam. Hak hidup janin yang adalah pribadi 

(persona) manusia dikorbankan untuk menyelamatkan nyawa sang ibu. 

 Aborsi terapeutik dibedakan atas terapeutik langsung dan terapeutik tidak 

langsung. Aborsi terapeutik langsung seperti telah dijelaskan bahwa tindakan 

medisnya sendiri ditujukan langsung untuk membunuh janin demi menyelamatkan 

nyawa ibu yang sedang hamil. Sedangkan aborsi terapeutik tidak langsung 

tindakan medisnya bukan ditujukan langsung untuk membunuh janin itu, tetapi 

untuk sesuatu yang lain.
46

 

 Sebagai contoh aborsi terapeutik tidak langsung, akibat pengangkatan 

rahim seorang ibu yang terserang kanker ganas, maka janin yang ada dalam 

kandungan juga ikut mati. Kematian janin di sini bukan sebagai tujuan pertama 

yang ingin dicapai dari tindakan medis dimaksud, tetapi terjadi sebagai akibat 

yang tidak diinginkan, atau sebagai akibat samping. Dalam ajaran moral, tindakan 

ini dinamakan tindakan berefek ganda.
47

 

 Aborsi terapeutik langsung telah sekian lama menjadi perdebatan yang 

tidak kunjung putus. Tertulianus dalam pandangannya tentang aborsi terapeutik 

langsung menyatakan bahwa hal itu merupakan sebuah keharusan yang kejam. 
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Sedangkan para teolog abad pertengahan umumnya tidak mengizinkan abortus 

provocatus, dan hanya membolehkan aborsi terapeutik tak langsung.
48

 

 Alasan ini pada dasarnya baik, karena berusaha mempertahankan 

kehidupan (nyawa ibu) yang adalah sebuah anugerah Tuhan. Namun pertanyaan 

yang muncul di sini yakni apakah janin tidak memiliki hak untuk hidup, sehingga 

ia harus dikorbankan dalam kasus ini? Dalam penjelasan sebelumnya, telah 

disinggung posisi Magisterium dalam menanggapi persoalan ini, bahwa ajaran 

Gereja tidak pernah membenarkan aborsi yang dilakukan dengan sengaja. 

Ensiklik sendiri tidak membenarkan hal ini, karena pembunuhan langsung 

terhadap seseorang yang tak bersalah adalah perbuatan yang tidak bermoral dan 

dilarang dalam situasi apa saja.
49

 Moral Katolik mengajarkan bahwa Abortus 

provocatus merupakan sebuah perbuatan yang dalam dirinya sendiri adalah jahat 

dan buruk (intrinsece malum). Alasan sebaik apapun, termasuk untuk 

menyelamatkan nyawa ibu, tidak dapat membenarkan perbuatan ini yang 

hakikatnya jahat dan buruk. 

4.2.2.5.2 Demi Mutu Hidup yang Layak Bagi Anggota Keluarga 

 Aborsi dengan alasan ini disebut indikasi sosio-ekonomis. Aborsi terjadi 

apabila anak yang akan lahir dipandang sebagai beban sosial bagi keluarga atau 

bagi ibu sendiri. Tambahan anak dilihat sebagai beban finansial yang terlalu 

besar, khususnya bagi keluarga yang mengalami tekanan finansial yang cukup 

berat dan serius.
50

 Ambil contoh misalnya si ibu adalah seorang janda beranak 

tiga di rumah. Apabila ia meneruskan kehamilannya, maka ia akan menelantarkan 
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ketiga anaknya tersebut. Untuk itu, ia memutuskan untuk melakukan aborsi 

terhadap janin yang dikandungnya. Inilah contoh kasus yang dikemukakan oleh 

kelompok pro choice untuk mendukung aborsi. 

 Menanggapi ini, kelompok pro life menolak dengan mengatakan bahwa 

segala kehidupan manusia itu berharga, dan karena itu tidak bisa dibandingkan 

dengan masalah-masalah lain, tidak peduli seberapa pentingnya masalah itu.
51

 

Hidup manusia itu penting mengatasi segala harga. Karena itu, manusia tidak 

pernah boleh digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Dalam hal ini, 

hidup manusia lebih bernilai dibandingkan dengan persoalan sosio-ekonomis yang 

ada dalam keluarga. Ensiklik menjawab bahwa alasan tersebut tidak dapat 

membenarkan pembunuhan manusia tak bersalah secara langsung dan disengaja.
52

 

4.2.2.5.3 Kondisi Fisik Bayi Mengidap Cacat Berat 

 Kemajuan dan perkembangan teknologi yang sangat pesat dewasa ini 

menghadirkan suatu terobosan baru dalam dunia medis, yang mana dapat 

mendiagnosis bayi pada masa pra kelahiran. Umumnya teknik-teknik diagnosis 

pra kelahiran ini bila dilakukan seorang ahli yang berpengalaman, maka tingkat 

ketepatannya dapat mencapai hingga 99%. Teknik ini sangat memungkinkan 

untuk mendeteksi kelainan-kelainan yang mungkin terjadi pada bayi yang belum 

lahir. 

 Dari antara berbagai teknik yang diterapkan dalam diagnosis pra kelahiran, 

amniocentesis menempati urutan yang pertama. Teknik ini berupa analisis sel-sel 

janin dalam cairan ketuban (amniotic), yang dapat digunakan untuk menemukan 
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abnormalitas kromosom, mendiagnosis gangguan metabolis turunan, dan 

mengetahui kerusakan struktur tubuh janin. Teknik ini seringkali dapat membantu 

membebaskan orang tua dari kecemasan dan ketakutan oleh karena ketidaktahuan 

tentang kesehatan janinnya.
53

 Namun hal yang sangat disayangkan yakni bahwa 

hal ini justru sering dijadikan sebagai alasan bagi orang tua untuk melakukan 

aborsi terhadap janin, terutama jika diketahui bahwa janin terkena berbagai 

macam kelainan seperti cacat atau lain sebagainya. Aborsi seperti ini sering 

disebut indikasi eugenis. 

 Etika Katolik dengan jelas menolak keputusan semacam ini. Seorang bayi 

dalam kandungan yang menderita cacat tidak boleh dibunuh, sebagaimana sama 

juga halnya pada saat sesudah ia dilahirkan.
54

 Tentang teknik-teknik diagnosis pra 

kelahiran, Paus menegaskan bahwa hal ini membutuhkan penilaian moral yang 

cermat dan sistematis. Kalau hal ini tidak mengandung resiko yang tidak sepadan 

bagi janin, maka secara moral halal. Tetapi kalau digunakan untuk maksud 

eugenis, maka sikap seperti ini sungguh memalukan dan harus dikecam, karena 

memberanikan diri mengukur nilai hidup manusiawi hanya dalam parameter 

normalitas dan kesejahteraan fisik.
55
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