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BAB II 

ABORSI 

2.1 Pengertian Aborsi 

 Secara medis, aborsi adalah berakhirnya atau gugurnya kehamilan sebelum kandungan 

mencapai usia 20 minggu atau berat bayi kurang dari 500 gr, yaitu sebelum janin dapat hidup di 

luar kandungan secara mandiri. Abortus adalah kehamilan yang berhenti prosesnya pada umur 

kehamilan di bawah 20 minggu, atau berat festus yang lahir 500 gr atau kurang. Aborsi berarti 

terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) di 

rahim sampai kehamilan 28 minggu. Abortus adalah keluarnya janin sebelum mencapai 

viabilitas, di mana masa gestasi belum mencapai 22 minggu dan beratnya kurang dari 500 gr.
1
 

2.1.1 Arti Etimologis 

Aborsi (abortion) berasal dari kata bahasa Latin abortio ialah pengeluaran hasil konsepsi 

dari uterus secara prematur pada umur di mana janin itu belum bisa hidup di luar kandungan 

pada umur 24 minggu. Secara medis aborsi berarti pengeluaran kandungan sebelum berumur 24 

minggu dan mengakibatkan kematian. Sedangkan dalam pengertian moral dan hukum, aborsi 

berarti pengeluaran janin sejak adanya konsepsi sampai dengan kelahirannya yang 

mengakibatkan kematian.
2
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2
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2.1.2 Arti Leksikal 

Abortus artinya melakukan penguguran dengan sengaja, karena tidak menginginkan bakal 

bayi yang dikandung.
3
 Dalam kamus kedokteran, istilah yang digunakan adalah abortus, yang 

berarti keguguran, yaitu terhentinya kehamilan sebelum 28 minggu.
4
 

2.1.3 Menurut Para Ahli
5
 

1. Menurut Eastman 

 Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan di mana fetus belum sanggup berdiri 

sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila fetus itu beratnya 400-1000 gr atau 

kehamilan kurang dari 28 minggu. 

2. Menurut Holmer 

 Aborsi adalah terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 di mana plasentasi belum 

selesai. 

3. Menurut  Dr. Boyke Dian Nugraha Spog Mars. Seksolog 

 Menurutnya di dalam dunia kedokteran, menggugurkan kandungan dikenal dengan istilah 

abortus atau yang lebih popular adalah istilah aborsi. Aborsi Merupakan suatu perbuatan yang 

sangat keji, kecuali aborsi itu dilakukan karena pertimbangan-pertimbangan medis, demi 

keselamatan jiwa sang ibu.  

 

 

 

                                                             
3
 Badudu-Zein, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), Hal. 3 

4
 Hendra T. Laksman, Kamus Kedokteran, (Jakarta: Djambatan, 2000), Hal.1 

5 Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, Op.Cit., Hal. 144 
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2.2  Jenis-Jenis Aborsi 

2.2.1 Abortus Spontan
6
 

 Abortus spontan adalah setiap kehamilan yang berakhir secara spontan sebelum janin dapat 

bertahan. Abortus Spontaneous, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor 

mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Abortus spontan 

dikategorikan sesuai dengan pengeluran janin. Berikut ini, klasifikasi abortus spontan yaitu: 

a. Abortus Imminens 

Terjadinya pendarahan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu, 

janin masih dalam uterus, tanpa adanya dilatasi serviks. 

b. Abortus Insipens 

Peristiwa peradangan uterus pada kehamilan sebelum usia kehamilan 20 minggu 

dengan adanya dilatasi serviks. 

c. Abortus Inkompletus 

Adalah pengeluaran sebagian janin pada kehamilan sebelum 20 minggu dengan 

masih ada sisa tertinggal dalam uterus. Abortus inkompletus atau dengan kata lain 

keguguran bersisa artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan 

tertinggal adalah plasenta. 
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d. Abortus kompletus atau keguguran lengkap 

Seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong. Pada abortus 

kompletus ditemukan pendarahan sedikit, uterus sudah mengecil dan tidak 

memerlukan pengobatan khusus.  

e. Missed abortion 

Adalah kehamilan yang tidak normal, janin mati pada usia kurang dari 20 hari dan 

tidak dapat dihindari. Missed abortion, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap 

berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih. 

f. Abortus habitulis atau keguguran berulang 

Keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih. 

g. Abortus infeksious atau abortus septic 

Adalah Abortus yang  disertai infeksi genital. 

2.2.2 Abortus Provokatus
7
 

 Abortus provokatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan 

maupun alat-alat. Abortus provokatus merupakan istilah lain yang secara resmi dipakai dalam 

kalangan kedokteran dan hukum. Abortus provokatus merupakan suatu proses pengakihran hidup 

dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Abortus provokatus terbagi menjadi dua 

jenis yaitu abortus provokatus medicinalis dan abortus provokatus kriminalis.  
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a. Abortus Provokatus Medicinalis 

Abortus provokatus medicinalis, adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas 

dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan 

membahayakan nyawa ibu. 

b. Abortus Provokatus Kriminalis 

Abortus provokatus kriminalis adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-

tindakan yang tidak legal atau  tidak  berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh 

aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin akibat hubungan seksual di 

luar perkawinan. Secara umum abortus provokatus kriminalis adalah suatu kelahiran 

dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di luar kandungan. Pada 

umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa lagi. Sedangkan secara yuridis 

abortus provokatus kriminalis adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil 

konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin 

dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup. 

2.2.3 Aborsi Eugenetik 

 Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi cacat 

atau bayi yang mempunyai penyakit genetis. Eugenisme adalah ideologi yang diterapkan untuk 

mendapatkan keturunan hanya unggul atau baik saja. Kalau kriteria eugenetik ini diterapkan 

pada binatang dan tumbuh-tumbuhan, maka tidak ada masalah etikanya. Akan tetapi kalau 

kriteria ini diterapkan pada manusia, maka ini akan menjadi masalah yang besar, sebab dengan 
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tindakan itu berarti orang-orang sakit atau jompo tidak berhak untuk hidup di dunia dan harus 

dimusnahkan.
8
 

2.2.4 Aborsi Langsung Dan Aborsi Tak Langsung
9
 

a. Aborsi langsung 

Aborsi langsung adalah tindakan (intervensi medis) yang tujuannya secara langsung ingin 

membunuh janin yang ada di dalam rahim sang ibu 

b. Aborsi tak langsung 

Aborsi tak langsung adalah suatu tindakan (intervensi medis) yang mengakibatkan aborsi, 

meskipun aborsi sendiri tidak dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan itu. 

Misalnya : seorang ibu yang hamil dan ketahuan mempunyai penyakit kanker rahim ganas 

dalam kondisi menghawatirkan. Oleh karena janin ada dalam rahim yang diangkat, maka 

janin tersebut ikut terangkat dan ikut mati. 

2.2.5 Selektif Abortion 

 Selektif abortion adalah penghentian kehamilan, karena janin yang dikandung tidak 

memenuhi kriteria yang diinginkan. Misalkan, ada orang tua yang menghendaki anak 

perempuan, maka begitu ketahuan anak yang di dalam kandungannya itu laki-laki, maka 

kandungannya digugurkan.
10

 

2.3 Praktek- Praktek  Aborsi 

 Selain intervensi yang langsung dilakukan terhadap janin di dalam rahim, aborsi juga 

terjadi dalam bentuk-bentuk yang sering kali kurang disadari sebagai aborsi. Hal ini terutama 

terjadi dalam apa yang disebut kontrasepsi. Kalau kita tilik arti katanya, kata kontrasepsi berasal 

                                                             
8 CB. Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi, ( Jakarta : Grasindo, 2002), Hal  13 
9 Ibid.CB. Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi,  Hal  14-15 
10

 Ibid. CB. Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi, Hal. 16  
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dari kata contra (melawan) dan conception (pembuahan). Oleh karena itu, dengan adanya alat 

atau hormon-hormon tertentu itu, maka tidak akan terjadi pembuahan. Akan tetapi, kalau kita 

lihat satu per satu apa yang disebut kontrasepsi itu sebenarnya tidak semuannya kontrasepsi 

tetapi kontravita (melawan kehidupan). Berikut beberapa alat yang biasanya disebut kontrasepsi 

tetapi sebenarnya melawan kehidupan, sebab alat itu tidak mencegah adanya kehidupan tetapi 

membunuh kehidupan yang sudah mulai. 

2.3.1 IUD (Intra Uterine Device) 

 Alat ini di Indonesia sering disebut spiral. Tentu saja sebutan ini tidak benar secara teknis 

sebab spiral bukanlah nama diri atau nama jenis tetapi nama sebuah bentuk, sama seperti halnya 

lingkaran atau segi empat. Nama spiral ini diberikan kepada alat ini sebab alat yang pertama kali 

datang di Indonesia sekitar tahun 1970-an ini adalah yang berbentuk spiral. Sekarang alat yang 

berbentuk spiral ini justru sudah ditinggalkan dan sebagai gantinya banyak yang dipakai 

berbentuk T atau  AKDR (alat kontrasepsi dalam rahim). Alat ini dimasukan dalam rahim 

wanita. Cara kerja persisnya dari alat ini sering kali masih menjadi bahan perdebatan tetapi 

kebanyakan ahli mengatakan bahwa alat ini bukannya mencegah fertilisasi tetapi mencegah 

implantasi janin ke dalam rahim. Pembuahan tetap menjadi karena sperma masih tetap ada yang 

berhasil menerobos IUD dan masuk ke dalam ujung saluran telur di mana sudah ada ovum yang 

siap dibuahi.  

 Sesudah terjadi pembuahan, maka janin akan bergerak menuju ke dalam rahim untuk 

implantasi di dinding rahim. Oleh karena di dalam rahim ada IUD itu, maka janin tidak bisa 

implantasi di dinding rahim itu lalu mati. Kemungkinan berikutnya sesudah pembuahan lalu 

janin bergerak menuju rahim untuk implantasi. Akan tetapi, karena di dalam rahim ada IUD, 

maka dia mundur dan berkembang di saluran telur. Inilah yang disebut kehamilan di luar rahim. 
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Kehamilan macam ini sangat berbahaya bagi keselamatan ibu. Jadi IUD ini bukannya 

kontraseptif tetapi bersifat abortif sebab membunuh janin yang sudah hidup dan berjalan ke arah 

rahim ibu. 

2.3.2  Progestin-only pills, Depo-provera dan Norplant 

 Tidak seperti biasanya di mana pil kontrasepsi terdiri dari unsur hormon estrogen dan 

progestin, pil ini hanya terdiri dari progestin saja, itu pun dalam jumlah yang sedikit dari pada pil 

kontrasepsi pada umumnya, hanya sekitar separuh sampai sepersepuluhnya. Progestin-only pills 

ini juga disebut pil mini karena dosisnya yang lebih rendah dari pil kontrasepsi pada umumnya. 

Cara kerja pil jenis ini adalah memperlambat perjalanan embrio menuju rahim sehingga ketika 

tiba waktunya nidasi di dinding rahim, dia belum sampai di dinding rahim sehingga 

mengakibatkan kematian. Oleh karena cara kerjanya memperlambat perjalanan janin menuju 

rahim, maka kasus kehamilan di luar rahim menjadi lebih sering. Cara kerja yang kedua ialah 

membentengi dinding rahim sehingga tidak bisa ditempeli oleh janin. Jadi alat ini pun bukan alat 

kontrasepsi karena tidak mencegah terjadinya konsepsi (pembuahan) tetapi mencegah nidasi 

janin di dinding rahim sehingga mati. Dengan kata lain alat ini tidak bersifat kontraseptif tetapi 

abortif. 

2.3.3 Anti progesteron 

 Yang masuk dalam klasifikasi ini salah satunya ialah morning after pill. Secara garis besar, 

obat-obat kimiawi ini bekerja dengan cara memblokir kerja dari hormon progesteron yang sangat 

diperlukan untuk mempertahankan kehamilan. Jika kehamilan mulai, maka progesterone 

melakukan fungsinya yang sangat penting dalam tiga cara: menyangga dinding rahim dan 

memberi makan kepada janin, menghentikan otot-otot janin supaya tidak berkontraksi, mencegah 

agar cervix (mulut rahim) tidak melebar. Tanpa adanya progesterone maka kehamilan tidak bisa 
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dipertahankan, oleh karena cervix akan menjadi lemah dan membuka, dinding rahim akan 

terkelupas dengan adanya kontraksi dan terjadilah pendarahan. Oleh karena tiadanya hormon 

progesteron ini, janin dan placenta akan menjadi layu dan mati. Jadi alat-alat jenis ini bukanlah 

alat kontrasepsi tetapi kontravita (melawan kehidupan) sebab alat ini bukannya mencegah 

terjadinya pembuahan. Pembuahan tetap terjadi, tetapi oleh karena ketiadaan hormon 

progesteron maka janin itu mati. 

2.3.4 Prostaglandin 

 Kalau kehamilan itu sudah mencapai umur 13-21 minggu, maka aborsi biasanya dilakukan 

dengan prostaglandin. Prostaglandin adalah hormon yang menyebabkan rahim berkontraksi dan 

dengan demikian janin dan plasenta (ari-ari) akan terbuang keluar. Biasanya janin dan plasenta 

itu akan keluar dari rahim 24 jam menggunakan prostaglandin. Agar berguna dan menjadi aborsi 

menjadi lebih cepat, maka biasanya prostaglandin ini dipakai bersamaan dengan RU-486.
11

 

2.4 Pelaku Aborsi 

1. Menurut  Prof. Dr. Sudradji Sumapraja, seorang ahli kebidanan dan kandungan rahim 

dari kumpulan obstetri dan ginekologi Indonesia, sebagian besar pelakunya adalah ibu 

rumah tangga yang sudah menikah (99,7 %). 

2. Biran Affandi, ketua umum perkumpulan Obstetri dan Ginekologi (POGI) mengatakan 

bahwa 89% pelaku aborsi adalah ibu-ibu yang sudah menikah, 11% yang belum menikah, 

45% yang akan menikah dan 55% yang belum berencana untuk menikah. 

3. Menurut Prof. Dr. Azrul Azwar, MPH,  Depkes dan Kessos  pelaku aborsi di kalangan 

remaja yang belum menikah hanya 15% - 20%, sebagian besar adalah ibu yang sudah 

menikah. 
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 CB. Kusmaryanto, Tolak Aborsi,  Op.Cit., Hal. 134-148 
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4. Mengenai umur wanita yang melakukan aborsi, menurut deputi II bidang kesetaraan 

gender, Yusuf Supiandi: 51% berusia 20-29 tahun, berusia 30-46 tahun dan 15% berusia 

di bawah 20 tahun. Meskipun Undang-Undang Kesehatan No. 23/ 1952, pasal 15, ayat 

2D, dengan tegas menyebutkan bahwa aborsi hanya boleh dilakukan di sebuah sarana 

kesehatan yang memiliki tenaga dan peralatan yang memadai untuk tindakan tersebut dan 

telah ditunjuk oleh pemerintah, akan tetapi dalam kenyataan banyak aborsi terjadi di 

rumah sakit dan klinik tertentu yang tidak mempunyai izin praktek untuk itu. Aborsi juga 

dilakukan di rumah-rumah keluarga, terutama dengan bantuan dukun. 

5. Menurut Prof. Dr. Budi Utomo, guru besar Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, 

pelaku aborsi di kota lebih tinggi dari pada di desa. Walaupun sudah ditegaskan dalam 

UU kesehatan No. 23/ 1992 pasal 15 ayat 2 C. yang berbunyi : aborsi hanya boleh 

dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan wewenang untuk itu, dan 

sesuai dengan tanggung jawab profesi, serta berdasarkan pertimbangan tim ahli, tetapi 

masih ada 80% aborsi dilakukan oleh tenaga tradisional atau dukun. Diperkirakan sekitar 

70%  pelaku aborsi, sudah melakukan usahan sendiri untuk menggugurkan kandungan 

sebelum ke klinik atau rumah sakit dengan berbagai cara, misalnya minum jamu, memijat 

perut, memasukan benda-benda tertentu ke perut dan lain-lain.
12

 

2.5 Alasan Terjadinya Aborsi 

2.5.1 Alasan Medis 

Tidak bisa disangkal bahwa menggugurkan kandungan adalah suatu cara membunuh 

kehidupan manusiawi. Tidak mengherankan bahwa hal itu biasa terjadi juga dalam konteks 

kehamilan, karena kehamilan merupakan suatu situasi manusiawi yang sangat unik. Selama 

sembilan bulan dua insan mengalami simbiosis (persekutuan hidup) begitu erat, sehingga yang 

                                                             
12

 CB. Kusmaryanto, Kontroversi Aborsi,Op.Cit., Hal. 45- 47 



17 
 

satu (janin) sama sekali tergantung pada yang lain (ibu). Tetapi bisa terjadi juga bahwa hadirnya 

janin dalam kandungan mengganggu dan bahkan mengancam kehidupan atas kesehatan si ibu. 

Di sini juga tetap berlaku kewajiban untuk menghormati kehidupan manusia. Dalam situasi 

seperti ini, mengakhiri kehamilan dapat dibenarkan biarpun akan dilakukan dengan berat hati. 

Seandainya dokter mempunyai alternatif  lain, ia tidak akan melakukannya, tetapi alternatif lain 

tidak ada, maka dengan demikian kehamilan boleh diakhiri karena alasan medis. Secara medis, 

aborsi dapat dilakukan apabila ada indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 

kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/janin, yang menderita penyakit genetik berat 

dan/cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup 

di luar kandungan.
13

 

2.5.2 Alasan Non Medis 

 Aborsi selain dilakukan oleh wanita yang berstatus menikah, juga yang single, yang belum 

menikah dengan berbagai alasan. Anehnya lebih banyak wanita hamil melakukan aborsi dengan 

alasan non medis dibandingkan dengan medis, seperti: 

1. Demi karier 

2. Tidak cukup waktu untuk merawat anak 

3. Pria yang menghamilinya tidak bertanggung jawab 

4. Malu, takut dikucilkan. 

 Alasan non medis tersebut hanya menunjukkan ketidakpedulian seorang wanita akan 

janinnya. Ada pun wanita yang belum menikah menjadi hamil, memang sering menghadapi 

masalah-masalah yang tidak mudah baginya. Kadang-kadang ia merasa masih terlalu muda dan 

bingung untuk menjadi seorang ibu. Ia merasa pendidikannya terganggu oleh anak yang akan 

                                                             
13 Yulia Fauziyah-Cecep Triwibiwo, Op.Cit., Hal. 157 
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dilahirkan, tempat kerja terancam dan teman laki-laki akan meninggalkan dia kalau ia tidak 

menyetujui menggugurkan anak mereka sebelum kehamilan diketahui.
14

 Selain itu ada juga yang 

merasa kwatir tidak mampu membesarkan anak karena alasan kesehatan, karena keadaan 

ekonomi rumah tangga yang serba kurang, juga anak-anak yang sudah memerlukan perhatian. 

Kadang-kadang para suami memaksa istri untuk menggugurkan anak mereka karena sifat egois 

atau tidak mau repot, ingin menikmati uang untuk membeli barang dan tidak mau diganggu, 

ingin masih bebas.
15

 

Alasan lain lagi adalah: 

1. Kehamilan yang terjadi belum dikehendaki, artinya bahwa wanita yang bersangkutan, 

belum siap untuk menjadi ibu. 

2. Umur anak dan jarak kehamilan terlalu dekat 

3. Kehamilan yang tidak disetujui oleh keluarga.
16

 

 Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan, membuka peluang kepada setiap orang 

untuk mengekspresikan kehebatannya. Akan tetapi ketika ada kesempatan, manusia terbius 

dengan alat-alat yang digunakan, usia manusia diperpendek bahkan dimusnahkan sebelum 

menjadi manusia utuh. Nyawa bayi-bayi yang tidak bersalah menjadi korban teknologi. Para 

wanita yang kurang menghargai kehidupan memutuskan untuk menghentikan kehamilan dengan 

berbagai macam alasan, tanpa memperhitung akibat yang akan terjadi di kemudian hari. Di sini 

kita melihat bahwa ternyata penghormatan terhadap martabat manusia masih sangat minim. 

 

                                                             
14

Dokumen KWI, Allah Penyayang Kehidupan, (Jakarta: Cipta Loka Caraka, 1991), Hal.47 
15

Ibid., Hal.49 
16

Ida B.Gde Manuaba, Memahami Kesehatan Reproduksi Wanita, (Jakarta: Arcan, 1998), Hal 226 
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2.6 Faktor-Faktor Penyebab Aborsi 

 Aborsi tergolong kasus antik dalam sejarah kemanusiaan. Entah pada tingkat teoritis 

maupun praktis, aborsi tetap menjadi sebuah masalah yang dipertanyakan dalam hati nurani 

manusia. Akar persoalan aborsi perlu digali secara menyeluruh sebelum muncul penilaian etis 

atas praktek aborsi. Mengapa manusia ingin melakukan aborsi? Tinjauan interdisipliner akan 

menolong kita untuk menemukan jawaban atas pertanyaan ini. 

a. Secara sosiologis, umumnya aborsi muncul karena adanya ketidakpastian seseorang untuk 

mempertanggungjawabkan tindakannya setelah bersenggama baik di dalam maupun di luar 

perkawinan, buah kandungan tidak diinginkan. Mereka takut mengalami aib sosial dan 

penolakan dari keluarga. Status anak yang bakal dilahirkan akan dicap sebagai anak haram 

walaupun di dunia barat sudah dikenal peran sosial sebagai single parent. 

b. Terkadang muncul alasan ekonomi untuk melakukan aborsi. Keluarga tidak akan sanggup 

menghidupi dan membiayai anak yang akan dilahirkan.
17

 Untuk alasan inilah mereka 

melakukan aborsi agar anak tidak dilahirkan. 

c. Kemajuan teknologi yang secara langsung berpengaruh bagi perubahan prilaku orang 

terhadap aborsi. Pertama, soal bahaya fisik aborsi. Dulu aborsi bisa sangat berbahaya dan bisa 

mengakibatkan penderita fisik yang tak berkesudahan, cacat fisik atau bahkan kematian ibu. 

Akan tetapi, oleh karena adanya alat-alat kedokteran canggih dewasa ini, maka aborsi bisa 

dilakukan tanpa berisiko tinggi atau kematian ibu. Tentu saja bagi sebagian orang, resiko yang 

kecil ini menjadikan aborsi bukan lagi hal yang harus ditakuti. Kedua, ada beberapa tenaga 

medis yang melupakan sumpahnya untuk tidak melakukan pengguguran dan lebih banyak 
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berorientasi pada uang sehingga mereka dengan mudah melayani orang yang ingin melakukan 

pengguguran, tanpa merasa bersalah. Ada tempat-tempat tertentu yang menyediakan jasa 

semacam ini, meskipun secara resmi aborsi dilarang. Ketiga, adanya internet dan hand phone 

(HP) yang bisa menjelajah dunia maya yang banyak situs-situs porno. Kemudahan ini 

menjadikan semua orang bisa mengakses dan melihat semua hal yang selama ini tidak boleh 

dilihat karena dipandang tabu dan porno. Tidak sedikit kasus tindakan seksual yang 

menyimpang atau kekerasan seksual yang terjadi, yang diakibatkan oleh film atau gambar 

porno yang didapat dari internet atau yang lainnya. Dengan adanya kemudahan teknologi itu, 

orang lebih mudah  bermain-main dengan seksualitasnya yang mengakibatkan semakin 

banyak terjadi kehamilan yang tidak dikehendaki dan yang berakhir pada aborsi.
18

 

2.7 Resiko Melakukan Aborsi 

 Masalah psikologis akan dialami seseorang setelah melakukan aborsi walaupun gejala ini 

belum digali secara mendalam. Biasanya, mereka akan di hinggap post-traumatic abortion 

syndrome (PAS) yang mengandung unsur stress paska aborsi. Mekanisme bela diri akan muncul 

dari pelaku aborsi. Gejalanya mereka akan merasa bersalah, menyesal, malu, harga diri rendah, 

insomnia dan megalami mimpi-mimpi yang mengerikan. Acap kali, muncul rasa benci atau 

permusuhan dengan kaum pria, seperti pria atau lelaki yang menghamilinya. Tak heran, tidak 

sedikit mereka akan lari ke alkohol atau narkoba. 

  Dalam hal ini keterlibatan kita yang menolong mereka yang menderita sangat diperlukan. 

Dalam kasus ini, proses penyembuhan yang berkesinambungan diperlukan. Ada beberapa 

langkah penyembuhan. Pertama, sadarkan mereka dan ajak mereka mengakui bahwa mereka 

ambil bagian dalam pembunuhan bayinya. Ajaklah mereka untuk menyesali kematian bayinya. 
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Kedua, carilah pengampunan ilahi sebagai bagian hakiki bagi setiap pelaku aborsi. Ketiga, 

ampunilah sesamamu. Ini sulit. Tetapi, ini diperlukan untuk menyempurnakan penyembuhan dan 

membebaskan diri dari kemarahan yang menekan. Dan keempat, ampunilah diri sendiri supaya 

kita mencapai kedamaian batin. Sementara itu, mereka yang berada di sekitar pelaku aborsi 

seharusnya mengungkapkan rasa kesetiakawanan, mendukung, dan memahami mereka.
19

 

 Hal-hal yang harus diketahui oleh setiap wanita adalah banyak masalah kesehatan yang 

akan dihadapi selama dan sesudah melakukan aborsi, terlepas dari prosedur “aman” dan “tidak 

aman”. Aborsi pada wanita di bawah usia 20 tahun, 100%  akan mempunyai resiko komplikasi 

medis dibandingkan dengan usia 25-29 tahun. Komplikasi berupa robekan uterus, pendarahan 

hebat, emboli, infeksi, kejang, luka rahim, shok, dll. Di antaranya 2% memerlukan perawatan 

seumur hidup, serta percobaan bunuh diri meningkat. Selain itu perempuan yang menghentikan 

kehamilan pertamanya di awal trisemester, resiko mendapat kanker payudara. Dari survei paska 

aborsi ditemukan 28% mencoba membunuh diri, 60% menyatakan aborsi membuat hidupnya 

lebih buruk dari sebelumnya, 94%  menyesal dengan keputusannya.kecendrungan alkoholik dan 

menggunakan obat-obatan naik 400%.
20

 

2.8 Tinjauan Yuridis Tentang Aborsi 

 Persoalan aborsi merupakan persoalan yang rumit. Karena itu hingga kini, pemecahan 

persoalannya belum terselesaikan. Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus aborsi, merasa aman 

seakan-akan tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma kehidupan 

pribadi, telah diterapkan peraturan dan hukum-hukum tertentu, supaya menjadi perhatian orang-

orang yang melakukan tindakan aborsi. Hal ini dirumuskan dalam kode etik kedokteran 
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Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya dalam pasal 346-349 dan Undang-

Undang Kesehatan No 23/1992 sebagai berikut: 

 

 

2.8.1 Kode Etik  Kedokteran Indonesia 

 Pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia menyebutkan: setiap dokter harus senantiasa 

mengingat akan kewajiban melindungi hidup makhluk insan. Dokter Indonesia harus melindungi 

makhluk insan sejak pembuahan, sampai dengan kematian. Oleh karena itu, baik menurut agama, 

undang-undang negara maupun etika kedokteran, seorang dokter tidak diperbolehkan 

menggugurkan kandungan, kecuali aborsi bisa dilakukan kalau ada indikasi medis sebagai satu-

satunya jalan untuk menolong nyawa ibu. Dalam pasal 15 Undang-Undang Kesehatan (1992), 

aborsi karena alasan medis untuk pertama kali dimungkinkan dalam hukum Indonesia. Hal itu 

tentu tidak berarti bahwa para dokter Indonesia tidak mempraktekkan sebelumnya (seperti rekan-

rekan mereka di seluruh dunia), tetapi sekarang praktek mereka dilindungi oleh hukum. Dan 

perlindungan itu masih sangat terbatas. Dalam pasal 15 secara exsplisit hanya mengakui bahaya 

maut si ibu sebagai alasan melakukan aborsi, bukan kerugian serius untuk kesehatannya, karena 

dalam penjelasannya dikatakan bahwa: “ indikasi medis adalah kondisi yang benar-benar 

mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu itu, ibu 

hamil atau janinnya terancam bahaya maut”.
21

 

2.8.2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 
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 KUHP menegaskan bahwa segala macam aborsi dilarang dengan tidak ada kecualiannya. 

Pasal-pasal yang berhubungan langsung dengan aborsi adalah:
22

 

1. Pasal 229 KUHP: 

1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seseorang wanita atau menyuruh seorang wanita supaya 

diobati dengan memberitahu atau menerbitkan pengharapan bahwa oleh karena itu pengobatan itu 

dapat gugur kandungannya, di pidana penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-

banyaknya empat puluh lima ribu rupiah. 

2) Kalau yang bersalah berbuat karena mencari keuntungan atau melakukan kejahatan itu sebagai mata 

pencarian atau kebiasaan atau kalau ia seorang dokter, bidan atau juru obat pidana dapat ditambah 

sepertiga. 

3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan itu di dalam pekerjaannya, maka dicabut haknya 

melakukan pekerjaan itu. 

2. Pasal 346 KUHP 

 “seorang wanita yang dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan atau menyuruh orang 

lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”. 

3. Pasal 347 KUHP 

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 wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara palng 

lama lima belas tahun. 

2.9 Praktek dan Legalisasi Aborsi 

 Sebagian besar aborsi di Indonesia dilakukan secara tidak aman karena memang tidak ada 

pelayanan aborsi yang legal. Namun ada beberapa negara yang melegalkan praktek pengguguran 

kandungan dengan alasan apapun, sebaliknya ada pula yang melarang aborsi sama sekali. 

Sebenarnya bukan masalah legalisasinya yang kita perjuangkan, karena di negara kita tidak akan 

pernah dilegalkan. Tapi setidaknya ditunjuklah tempat aborsi yang aman, terserah mau dari 

pemerintah, swasta atau LSM, yang kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Ini kan 
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menyangkut hak-hak wanita, karena kebanyakan yang berkeinginan melakukan aborsi justru ibu-

ibu yang sudah menikah.  

 Di seluruh dunia, ada 5 tipe negara tentang hukum aborsi, yaitu: 

a. Negara yang sama sekali tidak melegalkan aborsi untuk alasan apapun 

b. Negara yang tidak melegalkan aborsi atau hanya legal untuk alasan medis tertentu yang 

membahayakan ibu, contohnya adalah Indonesia. 

c. Negara yang melegalkan aborsi untuk kasus tertentu, seperti perkosaan, inses (hubungan 

seks dengan saudara sendiri) atau janin yang cacat. 

d. Negara yang melegalkan aborsi untuk alasan sosial, seperti ibu tidak sanggup membiayai 

anaknya atau melindungi ibu dari gangguan kesehatan mental 

e. Negara yang melegalkan semua aborsi pada usia kandungan berapa pun dan dengan alasan 

apapun. 

 Berikut Negara-Negara yang sangat melegalkan aborsi dengan alasan apapun dan usia 

kandungan berapa pun:Albania, Australia, Bahrain, Belarusia, Belgia, Bosnia, Kamboja, Kanada, 

China, Kroasia, Kuba, Denmark, Estonia, Jerman, Yunani, Hungaria, Korea Utara, Latvia, 

Lithuania, Macedonia, Belanda, Norwegia, Slovenia, Swedia, Amerika Serikat, 

Vietnam, Yugoslavia.Sedangkan Negara yang sama sekali tidak melegalkan aborsi untuk alasan 

apapun adalah:Chili, El Salvador, Malta, Vatican, Indonesia dll.
23

 

2.10 Argumen-Argumen Pro-Kontra Praktek Aborsi 

Posisi pro-life menyatakan sebagai berikut. 

1. Kehidupan (atau pembentukan pribadi manusia) mulai pada saat terjadinya 

konsepsi 
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2. Pemutusan kehidupan manusia yang tak berdosa secara langsung selalu salah 

3. Sejak terjadinya konsepsi ada kehidupan manusia yang tak berdosa 

4. Oleh karena itu, tindakan-tindakan aborsi langsung selalu bertentangan dengan 

moral. 

 Perdebatan tentang aborsi berkisar pada dua premis yang pertama. Para pendukung pro-life 

menyatakan bahwa kehidupan (atau mulai pembentukan pribadi manusia) mulai pada saat terjadi 

konsepsi dan bahwa pemutusan kehidupan manusia yang tak berdosa secara langsung selalu 

salah. Premis ketiga pada dasarnya merupakan pernyataan kembali dari dua premis yang 

pertama.  

 Premis pertama dari posisi pro-life menyatakan bahwa kehidupan dimulai pada konsepsi. 

Para pendukung pro-choice mengemukakan pemikiran yang lain bahwa titik awal personhood 

adalah pada masa kehamilan Sembilan bulan. Logika di balik pemikiran titik akhir konsepsi ialah 

bahwa aborsi sebelum masa kehamilan Sembilan bulan secara moral boleh dilakukan karena 

kehidupan manusia sesungguhnya belum terjadi. Batas terakhir yang mungkin terjadi dalam 

Sembilan bulan kandungan ialah kelahiran. Tidak jarang disanggah, posisi ini menganggap si 

janin sebagai bagian dari tubuh si perempuan di mana ia melakukan kontrol menyeluruh. Titik 

perkembangan janin ini disebut sebagai kelangsungan hidup dan dewasa ini dimaksudkan pada 

umur mendekati enam bulan. Menandai awal personhood pada kemunculan gelombang otak 

kira-kira mendekati minggu ke delapan. Mereka yang mendukung posisi ini menyatakan bahwa 

karena akhir kehidupan manusia ditentukan ketika kehilangan gelombang otak, maka awal 

kehidupan manusia seharusnya ditadai pertama kali munculnya gelombang otak. Para pendukung 

kelompok pro-life menyatakan bahwa setiap rancangan yang menentukan titik setelah konsepsi 



26 
 

di mana muncullah kehidupan manusia bisa salah. Kelangsungan hidup, munculnya gelombang 

otak, atau proses janin kembar terjadi hanya pada kasus telur manusia yang subur. 

 Argumentasi pertama berkisar pada konsep tentang “kualitas hidup”. Argumentasi ini 

menawarkan beberapa catatan tentang hal-hal yang merupakan standar hidup yang secara 

minimal bisa diterima. Haruskah kualitas manusia merosot jatuh pada tahap eksistensi tersebut, 

kemudian aborsi tidak hanya diizinkan saja tetapi dalam banyak kasus aborsi dianggap sebagai 

tindakan yang lebih baik. Argumentasi alasan hidup dalam aborsi mengambil satu dari dua 

bentuk. Pertama berfokus pada kondisi fisik si anak, yang kedua pada lingkungan di mana si 

anak akan dilahirkan. 

 Para pendukung pro-life menolak argumentasi “kualitas hidup” seperti itu. Dengan alasan 

mereka akan menyatakan bahwa segala kehidupan itu suci karena segala kehidupan merupakan 

anugerah Tuhan. Martabat induvidu manusia tidak berasal dari persetujuannya dengan sejumlah 

kriteria yang ditentukan secara sosial. Tetapi dari kenyataan bahwa semua manusia diciptakan 

menurut gambar Allah. 
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