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BAB IV 

ABORSI DAN PENGHORMAATAN TERHADAP MARTABAT MANUSIA; 

TINJAUAN MORAL KRISTIANI 

1.1 Pengertian Moral 

 Kata “Moral” berasal dari bahasa Latin yakni kata “Mos” (adat, kebiasaan), digunakan 

oleh Cicero untuk menterjemahkan kata Yunani “Ethos”. Jadi definisi moral merupakan 

keseluruhan tingkah laku susila manusia, sebagai pribadi yang bertanggung jawab berdasarkan 

akal budi dan kehendak bebas.
1
 Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moral didefinisikan 

sebagai berikut: suatu ajaran tentang baik  buruk yang diterima umum mengenai perbuatan, 

sikap, kewajiban, kondisi, mental yang membuat orang tetap berani dan bersemangat, 

berdisiplin, dan juga sebagai suatu ajaran kesusilaan yang dapat ditarik dari suatu cerita.
2
 

Menurut Franz Magnis Suseno, kata moral selalu mengacu pada baik buruknya manusia,
3
 

Menurut T. Gilarso, moral sebagai suatu pedoman atau ajaran tentang “baik-buruk, halal-haram”, 

wajib dan yang mengatur sikap dan tingkah laku kita atau pedoman bagaimana kita harus 

mengatur hidup kita supaya menjadi baik sesuai dengan maksud Tuhan Pencipta Yang Maha 

baik.
4
 

1.2 Pandangan Mengenai Aborsi 

1.2.1 Kitab Suci Perjanjian Lama 

 Hidup manusia adalah dasar segala nilai sekaligus sumber dan persyaratan yang perlu bagi 

semua kegiatan manusia dan juga untuk setiap kehidupan bersama. Perjanjian Lama memandang 
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hidup manusia itu suci karena berasal dari Allah sendiri. “Tuhan membentuk manusia itu dari 

debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya” demikianlah manusia itu 

menjadi mahkluk yang hidup” (Kej 2:7). Dari Kitab Suci Perjanjian Lama diperoleh keyakinan-

keyakinan iman mengenai martabat pribadi manusia, yang serupa dengan gambaran Allah sendiri 

dan nilai kehidupan manusia yang tidak boleh dirampas oleh sesama manusia. Dalam Kitab 

Kejadian,  manusia ditempatkan sebagai citra Allah di dalam alam semesta. “Berfirmanlah Allah: 

Baiklah Kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa Kita, supaya mereka berkuasa atas 

ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas 

segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut 

gambar-Nya, menurut gambar Allah diciptakan-Nya dia; laki-laki dan perempuan diciptakan-

Nya mereka” (Kej 1:26-17). Hal ini berarti hidup manusia sangat berharga, sebab manusia 

diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sendiri. Perintah Allah: “Jangan membunuh” (Kel 

20:13; Ul 5:17), juga mengindikasikan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang sangat dilarang 

oleh Allah, sebab aborsi juga merupakan bentuk penghilangan terhadap nyawa manusia.
5
 

 Kitab Suci Perjanjian Lama sangat menekankan tentang betapa istimewanya hidup 

manusia, bahkan sejak masih dalam kandungan ibu, sehingga hidup manusia perlu dihargai dan 

dipelihara. Dalam Kitab Yesaya dikatakan bahwa “Anak-anak yang telah diberikan Tuhan 

menjadi tanda dan alamat Allah” (Yes 8:18). “Tuhan telah memanggil aku sejak dari kandungan, 

telah menyebut namaku sejak dari perut ibuku” (Yes 49:1). “Maka Allah menjawab: dapatkah 

seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? 

Sekalipun ia melupakannya, Aku tidak akan melupakan engkau....Aku tidak dapat 

melupakanmu! Aku telah melukiskan namamu di telapak tangan-Ku” (Yes 49:15-16). “Bidan-
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bidan menyelamatkan anak-anak dan diberkati Tuhan” (Kel 1:15). “Manusia itu agung” (Ay 

7:17). “Manusia itu mulia” (Mzm 8:5).  

 Dalam hal ini, Kitab Suci menekankan dua hal yang paralel satu sama lain. Pertama; 

manusia dipanggil untuk mewakili Allah dan bertanggungjawab atas seluruh kehidupan di bumi. 

Kedua; manusia sendiri adalah ciptaan Allah dengan martabatnya  yang istimewa.  

1.2.2 Kitab Suci Perjanjian Baru 

Kalau dilihat secara sepintas Alkitab tidak berbicara secara langsung mengenai aborsi. 

Akan tetapi, larangan larangan terhadap aborsi adalah konsekuensi langsung dari permenungan 

terhadap harkat dan martabat manusia. Dalam Kitab Suci kita bisa temukan dengan mudah 

bahwa anak merupakan berkah dari Allah sehingga kehamilan dan kelahiran selalu disambut 

dengan gembira dengan ucapan doa dan nyanyian (bdk. Luk 1). Tidak pernah ada teks yang 

menyebutkan kehamilan sebagai suatu beban. Anak selalu dimengerti sebagai berkah sebab 

Pencipta kehidupan adalah Allah sendiri. Oleh karena itu, kalau ada hidup yang mulai ada dalam 

rahim ibu, di sanalah terletak karya penciptaan Allah. Manusia memiliki keistimewaan untuk 

berpartisipasi dalam karya penciptaan Allah yakni melangsungkan kehamilan dan kelahiran. 

Manusia adalah pembantu Allah dalam menciptakan manusia baru. Oleh karena itu, penghentian 

paksa atas kehamilan (aborsi) bukan hanya berarti sebuah kekejaman terhadap sesama ciptaan, 

tetapi juga merusak karya Allah “yang dari pada-Nya berasal segala sesuatu dan untuk Dia kita 

hidup (1Kor 8:6).
6
 

 Hidup dan mati manusia berada di tangan Tuhan,” sebab jika kita hidup, kita hidup untuk 

Tuhan, dan jika kita mati, kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik 
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Tuhan” (Roma 14:8; bdk Fil 1:20). Teks tersebut mau menyatakan bahwa hidup manusia itu suci 

karena sejak awal mula melibatkan karya Penciptaan Allah dan hal ini tetap berlangsung 

selamanya dalam hubungan yang sangat khusus dengan Sang Pencipta yang adalah satu-satunya 

tujuan akhir hidup manusia. Manusia adalah makhluk rohani dan jasmani yang mampu 

mengembangkan diri dan berhubungan secara batiniah dengan Tuhan. Kesucian manusia itu 

bukan hanya karena asal usulnya dari Allah tetapi juga karena tujuan hidup manusia adalah 

kembali kepada-Nya.
7
 Karena itu hidup manusia tidak boleh dilanggar dan dihancurkan, tetapi 

harus dijaga, dilindungi dan dipertahankan sebagaimana mestinya.  

1.2.3 Paus Pius XI (6 Februari 1922 - 10 Februari 1939) 

 Pada tanggal 31 Desember 1930, Paus Pius XI mengeluarkan Enslikik Casti Connubi. 

Enslikik ini bukanlah enslikik mengenai aborsi tetapi mengenai keluarga; aborsi dibicarakan 

dalam konteks keluarga. Di sini, Pius XI menegaskan kembali bahwa Gereja mengutuk semua 

bentuk aborsi langsung, juga yang disebut aborsi langsung dengan indikasi medis dan terapeutik. 

Dalam salah satu bagian dari enslikik itu, sebagaimana dikutip oleh CB. Kusmaryanto, 

dikatakan: 
8
 

“aborsi adalah kejahatan yang sangat berat yang dialamatkan kepada hidup anak yang masih ada di dalam 

kandungan. Bagi beberapa orang hal itu dianggap sah dan diserahkan kepada keputusan ayah dan ibunya; 

akan tetapi, bagi orang lain hal itu dilarang kecuali dalam kasus yang mempunyai motivasi sangat besar, 

yang diberi nama indikasi media, sosial, eugenik,... saudara-saudari terkasih, mengenai ‘indikasi medik dan 

terapeutik’, kita meminjam istilah mereka sendiri, kami telah menerangkan walaupun kami harus merasa 

kasihan kepada ibu yang kesehatanya atau bahkan hidupnya berada dalam bahaya ketika melaksanakan 

tugas yang dituntut oleh kodrat naturalnya, namun apakah hal ini sudah menjadi alasan yang cukup untuk 

melakukan pembunuhan langsung terhadap anak yang tidak bersalah? Inilah persis masalah yang kita 

hadapi di sini. Baik bila dikenakan terhadap ibu atau anaknya, tetapi ini bertentangan perintah Allah: 
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‘jangan membunuh’. Hidup masing-masing orang itu sama-sama suci, dan tidak seorang pun mempunyai 

kuasa, bahkan juga penguasa publik, untuk menghancurkannya”. 

1.2.4 Paus Pius XII (2 Maret 1939 - 9 Oktober 1958) 

 Paus Pius XII dalam menjalankan tugas kegembalaannya sebagai wakil Kristus untuk 

mewartakan kabar suka cita bagi seluruh umat manusia menjadi saksi dan mengutuk program-

program genetika. Dalam suatu kesempatan menerima rombongan Persatuan Dokter Biologi 

pada tanggal 12 November 1944, Paus Pius XII, menegaskan: 

“Sejauh manusia tidak bersalah maka hidupnya tidak boleh disentuh dan karena itu setiap tindakan yang 

akan menghancurkannya secara langsung baik tindakan itu sebgai tujuan maupun sarana untuk mencapai 

tujuan tertentu... seseorang dokter tidak mempunyai hak untuk mengambil hidup.. tak seorang pun di dunia 

ini, tidak ada sebuah kuasa manapun di dunia ini yang diberikan hak untuk menghancurkan hidup manusia 

secara langsung”.
9
 

 Penetapan hukum ini berkaitan langsung dengan apa yang menjadi keprihatinan seluruh 

umat manusia yang menjunjung tinggi nilai hidup manusia. Aborsi adalah hal yang kerap kali 

terjadi dan dilakukan oleh umat manusia yang mengaku diri sebagai orang yang beriman. Ini 

adalah hal yang mejadi keprihatinan para pemimpin Gereja dan Umat Allah yang sungguh 

menjunjung tinggi nilai dan martabat hidup manusia. 

1.2.5 Paus Paulus VI (21 Juni 1963 – 6 Agustus 1978) 

 Paus Paulus VI berulang kali menegaskan ajaran Gereja tentang aborsi. Teks yang paling 

jelas membicarakan hal aborsi ini dalam Ensiklik Humanae Vitae (25 juli 1968) walaupun 

Ensiklik itu tidak dimaksudkan sebagai Ensiklik mengenai aborsi. Di situ Paus Paulus VI 

menegaskan bahwa aborsi tidak boleh dipergunakan sebagai alat untuk mengontrol kelahiran: 

”Dalam kesesuaian dengan pandangan Kristiani dan kemanusiaan yang fundamental mengenai perkawinan, 

sekali lagi kami ingin mengatakan bahwa pemutusan langsung proses generatif yang sudah mulai, lebih-
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lebih, aborsi yang lansung dikehendaki, juga seandainya hal itu dilakukan untuk alasan terapi tidak boleh 

dipergunakan sebagai sarana yang sah untuk mengontrol kelahiran”.
10

 

Posisi Paus Paulus VI ini beberapa kali ditegaskan kembali dalam berbagai kesempatan, 

misalnya ketika Paulus VI memberikan sambutan tertulis dalam Kongres International 

Federation Of Catholic Medical Association yang diselenggarakan di Washingtong D.C. pada 

tanggal 3 Oktober 1970, di mana ditegaskan kembali bahwa aborsi tidak diperkenankan, juga 

aborsi terapeutik langsung. Hal yang sama di tegaskan kembali kepada publik Perancis pada 

tanggal 27 Januari 1971. Paus Paulus VI sangat sering berbicara mengenai masalah ini di 

pelbagai kesempatan. Bisa dikatakan bahwa pontifikatnya ditandai dengan penekanan mengenai 

penghormatan atas hidup manusia terutama hidup manusia sebagai janin. 

Paus Paulus VI Jugalah yang meratifikasi Declaration On Procured Abortion pada 

tanggal 28 Juni 1917 dan kemudian dipublikasikan oleh Kongregasi Untuk Ajaran Iman pada 

tanggal 18 November 1917. Sebagaimana dikutip oleh DR. CB. Kusmaryanto SCJ, Dalam 

Deklarasi ini ditegaskan kembali beberapa prinsip tradisional yang sudah lama dikenal di dalam 

Gereja, misalnya: Hak hidup adalah hak yang pertama dan paling dasar dari semua hak asasi 

manusia. 

”Hak yang pertama dari seorang manusia adalah hak untuk hidup. Ia mempunyai hal-hal lain yang berharga 

dan sering kali lebih berharga, tetapi hak hidup adalah yang fundamental-kondisi yang memungkinkan hak-

hak lainnya. Oleh karena itu, harus dilindungi lebih dari segala sesuatu lainnya...keberadaan hak ini 

mendahului pengakuaannya merupakan ketidak adilan yang serius”.
11

 

Penghormatan kepada hidup itu harus dimulai sejak saat permulaan, penghormatan akan 

hidup manusia harus dimulai sejak saat proses keturunan itu dimulai. Sejak saat ovum itu 
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Declaration on Produced Abortion no. 14 



44 
 

dibuahi, itulah saat mulainya hidup yang bukan lagi hidup bapaknya atau ibunya; tetapi itulah 

hidup dari seorang manusia baru dengan pertumbuhannya sendiri. 

Aborsi itu dilarang, juga aborsi terapeutik langsung oleh karena hukum ilahi dan alasan-

alasan natural, maka disingkirkan semua hak untuk membunuh secara langsung orang yang tak 

bersalah. Hal penting yang lainnya yang kembali digarisbawahi ialah bahwa aborsi tidak boleh 

dilakukan oleh karena alasan emansipasi dan kebebasan wanita, kebebasan seks, kemajuan 

teknologi yang mempermudah proses aborsi, ataupun kegagalan dalam kontrasepsi.
12

 

1.2.6 Familiaris Consortio (22 November 1981) 

Amanat Aposolik “Familiaris Consortio” dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada 

tanggal 22 November 1981, yang berbicara tentang Keluarga Kristiani Dalam Dunia Modern. Di 

dalam Ensiklik ini ditegaskan bahwa: 

“Dalam keluarga, yakni persekutuan pribadi-pribadi, perhatian khusus perlu diberikan kepada anak-anak, 

dengan mengembangkan penghargaan yang mendalam terhadap martabat pribadi mereka serta sikap sungguh 

menghormati dan memperhatikan sesungguhnya hak-hak mereka. Sikap menerima, cintakasih, penghargaan 

dan kepedulian terhadap setiap anak yang lahir di dunia ini, menjadi ciri khas pokok bagi semua orang 

kristen khususnya bagi keluarga kristen”.
13

 

Oleh karena itu dalam keluarga-keluarga Kristen, yang hidup dalam budaya masa kini, 

timbul distorsi-distorsi atau penyimpangan-penyimpangan yang gawat, menyajikan tafsiran-

tafsiran yang salah sama sekali terhadap makna seksualitas manusiawi yang sesungguhnya, 

karena memisahkan seksualitas itu dari keterarahan yang hakiki kepada pribadi. Dalam konteks 

ini Gereja makin jelas merasa, betapa mutlak perlu misinya melihat seksualitas sebagai nilai dan 

tugas seluruh pribadi, baik pria maupun wanita menurut gambar Allah. Maka bila suami istri, 
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dengan menggunakan upaya-upaya kontrasepsi, menceraikan makna pemersatu dan prokreasi 

yang oleh Allah Pencipta telah dicantumkan dalam kodrat pria maupun wanita, dan dalam 

dinamisme persatuan seksual mereka, mereka bertindak sebagai penilai terhadap rencana ilahi. 

Mereka-mereka inilah yang memanipulasi dan merosotkan seksualitas manusiawi.
14

 

 

1.2.7 Humanae Vitae (25 Juli 1968) 

Ensiklik Humanae Vitae, dikeluarkan oleh Paus Paulus VI pada tanggal 25 Juli 1968. 

Ensliklik ini pertama-tama mengeksposekan nilai-nilai positif yang dikenakan kepada  cinta 

conyugal sebagai kerjasama dengan Pencipta dalam meneruskan hidup baru. Hal ini menuntut 

tanggung jawab orang tua dalam hubungan dengan visi integral dari manusia dan panggilannya, 

sesuai dengan garis pengajaran Konsili Vatikan II. Ini menunjukkan suatu hubungan yang erat, 

yang ada antara dua aspek actus coniugalis, yang tujuannya harus dihargai. 

Dalam kekuatan dari prinsip-prinsip doktrinal ini, maka Ensiklik ini mengumumkan 

bahwa setiap dan seluruh actus perkawinan harus terbuka terhadap kelahiran baru. Bermacam-

macam sarana dari hukum kelahiran dilarang, khususnya sarana-sarana yang dengannya suatu 

proses natural kelahiran dicegah atau dihalangi. Kontrasepsi dan sterilisasi langsung adalah jahat. 

Prinsip totalitas yang dengannya suatu actus coniugalis yang kehamilannya dicegah secara 

sukarela yang dapat dipertimbangkan sebagai sah, menurut hukum dalam konsensus keseluruhan 

hidup perkawinan produktif diumumkan sebagai keliru. Ensiklik berakhir dengan suatu nasehat 

pastoral yang mengatakan bahwa: “para mempelai dipanggil untuk  murah hati dan percaya pada 

Allah; para pendidik diminta untuk menciptakan suatu atmosfir yang baik untuk kemurnian; para 
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pastor diundang untuk menjelaskan ajaran Gereja dengan setia dan pada saat yang sama 

merawat/memperhatikan uamt dengan kebaikan dan pengertian
15

. 

Paus Paulus VI mengukuhkan penolakannya tentang pengguguran yang disengaja dalam 

amanatnya kepada peserta Kongres Nasional XXIII di Italia tanggal 9 Desember 1972, dengan 

mengatakan bahwa ajaran Gereja mengenai pengguguran sebagai sesuatu yang tidak berubah. 

Ajaran Gereja ini mau menekankan status personal janin atau status manusiawi janin yang ada 

dalam rahim ibu, dengan mengatakan bahwa bagaimana mungkin individu manusia bukan 

pribadi manusia?
16

 Jadi Humanae Vitae, berpihak pada kehidupan sejak saat pembuahan dan 

mengecam usaha-usaha pelegalan aborsi sebagai sarana kontraseptif. 

1.2.8 Konsili Vatikan II Dalam Gaudium Et Spes Art. 27 Dan 51 

 Konsili Vatikan II dalam Gaudium et Spes art. 27 dan 51  secara tegas menekankan sikap 

hormat terhadap pribadi manusia sehingga setiap orang wajib memandang sesamanya sebagai 

makhluk yang sama diciptakan oleh Tuhan, terutama mengindahkan perihidup mereka beserta 

upaya-upaya yang mereka butuhkan untuk hidup secara layak. Selain itu apa saja yang 

berlawanan dengan kehidupan sendiri, misalnya pembunuhan, penumpasan suku, pengguguran, 

euthanasia dan bunuh diri yang disengajakan, merupakan perbuatan yang sangat keji, yang 

berlawanan dengan kemuliaan Sang Pencipta. Sebab Tuhan Allah telah mempercayakan 

pelayanan mulia melestarikan hidup kepada manusia, untuk dijalankan  dengan cara yang layak 

baginya. Maka kehidupan sejak pembuahan harus dilindungi secara cermat. Pengguguran dan 

pembunuhan anak merupakan tindak kejahatan yang durhaka. Oleh karena itu tindakan khas bagi 
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hidup perkawinan sendiri, yang diatur sesuai dengan martabat manusiawi sejati, wajib dihadapi 

dengan sikap hormat yang sungguh mendalam
17

. 

Menyadari situasi itu, Gereja menegaskan bahwa cinta suami istri terbuka bagi kehadiran 

jiwa ketiga (kehidupan baru). Hal ini berhubungan erat dengan sikap Gereja terhadap 

penggunaan saran medis yang mempunyai potensi besar untuk mematikan sel-sel baru dengan 

menggugurkan secara dini buah kadungan yang baru dibuahi. 

1.3 Pandangan Gereja Katolik Terhadap Kehidupan 

 Gereja memiliki prinsip penilaian, bahwa adanya kehidupan karena Allah. Dan kehidupan 

itu sudah ada sejak pembuahan dan ovarium. Gereja tidak sependapat dengan pengguguran 

langsung, sebaliknya sependapat dengan intervensi medis fatal yaitu segala macam penyakit 

yang diderita oleh si ibu yang hamil, ada hubungan timbal balik dengan kandungannya. Dalam 

situasi seperti ini, aborsi dapat diterima berdasarkan pertimbangan nilai, dan itu disebut dengan 

penguguran tak langsung, demi keselamatan si ibu
18

. Oleh karena itu Gereja tetap berprinsip 

bahwa kehidupan manusia tidak boleh dilecehkan. Hal ini berlaku sejak pertemuan sel sperma 

dan sel telur yang matang, sejak terjadinya pembuahan dalam diri seorang perempuan. Karena di 

samping penghormatan terhadap hak pribadi yang hidup, juga ada satu sisi yang paling penting 

yang tidak boleh disepelekan yaitu tanggung jawab manusia untuk menghormati hukum-hukum 

yang diatur oleh Tuhan sehubung dengan kelanjutan hidup manusia. Karena itu martabat setiap 

manusia, berakar dalam kodratnya citra Allah, yang memungkinkan ia dapat dipanggil untuk 

menjalin hubungan anak-bapa dengan Sang Pencipta. Karena martabatnya yang luhur ini, maka 

manusia dituntut untuk menghormati dan melindungi yang lemah dan yang tak berdaya 
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termaksud janin yang ada dalam rahim seorang perempuan, yang sering menjadi korban tak 

bersalah, karena ulah orang-orang tertentu
19

. 

 Dari uraian-uraian di atas khususnya pandangan Gereja Katolik tentang kehidupan dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Gereja Katolik tidak pernah mengijinkan seorang pun utnuk 

melakukan aborsi dengan cara apapun juga, karena sangat bertentangan dengan ajaran Gereja. 

Gereja Katolik hanya mengatakan bahwa berusahalah untuk menyelamatkan kedua-duanya baik 

ibu maupun janin. Dan jika dalam proses, satu di antaranya meninggal, maka itu adalah 

kehendak Tuhan. Jadi apa yang dipercayakan Tuhan kepada manusia, untuk memelihara 

kehidupan harus menerima orang ketiga yang menjadi pendatang baru dalam keluarga dan atau 

seandainya ayah biologisnya tidak bertanggung jawab, ibu harus tetap bersedian untuk 

memelihara dan membesarkan anak itu dengan penuh cinta dan juga sebaliknya. 

 Pengguguran yang disengaja bila ditelaah dari segi moral, harus diakui bahwa kita telah 

menyingkirkan suatu kehidupan yang haknya tidak berbeda dengan hak-hak kita, karena 

penyingkiran yang dilakukan oleh manusia itu identik dengan seorang penyerang yang 

melanggar hukum keadilan dan merampas hak-hak kaum lemah demi kepentingan sendiri. 

1.4 Penghormatan Terhadap Martabat Manusia 

 Penghormatan terhadap martabat hidup manusia adalah kondisi dasar, supaya manusia bisa 

berfungsi dengan semestinya. Memang benar, bahwa selain hidup fisik manusia, masih ada 

banyak nilai hidup lainnya
20

. Dan karena di antara segala mahkluk, hanyalah manusia yang 

memiliki budi, kebebasan, bahasa dan suara hati. Dan kendati ini merupakan milik seluruh umat 

manusia dan setiap orang, namun yang paling  menarik adalah bahwa setiap orang dipanggil 
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menjadi anak allah, yang menggambil bagian dalam kehidupan Ilahi-Nya. Dengan demikian 

maka siapa pun dia, dalam status sosial mana pun, kita harus menghormati, mencintai dan 

melindungi hidupnya, tidak hanya setelah kelahiran melainkan sejak saat pembuahan. Karena itu 

sebagaimana orang tidak tega membunuh anaknya yang sudah dilahirkan, maka seharusnya ia 

menghargai hidup terutama anaknya yang masih dalam kandungan
21

.  

 Penghormatan terhadap martabat hidup manusia merupakan suatu norma moral yang 

sangat aktual bagi zaman kita. Norma ini berlaku untuk semua manusia, tetapi secara khusus 

untuk orang yang beragama yang mengakui Tuhan sebagai Sang Pencipta. Bagi orang beragama, 

memelihara kehidupan berarti mengemban tugas yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Dalam 

kaitan dengan agama, manusia dianggap sebagai wakil Tuhan, karena kepadanya dipercayakan 

pemeliharaan alam. 

 Jika kita wajib menghormati martabat hidup manusia pada umumnya, maka kita harus 

menghormati kehidupan manusia pada khususnya lagi. Kitapun dituntut untuk menghormati 

kehidupan manusia karena kita sendiri boleh mengharapkan dan bahkan menuntut agar orang 

lain menghormati kehidupan kita juga. Dalam konteks masalah aborsi, pikiran ini tidak dapat 

diterapkan secara langsung, karena janin belum merupakan anggota masyarakat, seperti manusia 

lain yang kita jumpai setiap hari. Tetapi dalam arti luas, janin termaksud masyarakat juga karena 

kita semua masuk ke dunia dengna cara yang sama seperti janin ini. Karena itu ibu hamil yang 

merencanakan pengguguran kandungannya, selalu bisa bertanya, apakah ia menyetujui, bila dulu 

ibunya sendiri melakukan hal itu terhadap dirinya
22

. 

1.5 Nilai Hidup Manusia 
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 Oleh karena hidup manusia itu mempunyai nilai di dalam dirinya sendiri (intrinsik), maka 

dia tidak bisa digunakan untuk mencapai nilai lain dengna cara mengorbankan nilai sendiri. 

Hidup manusia hanya bisa digunakan untuk mencapai nilainya sejauh tidak mengorbankan nilai 

hidupnya sendiri. Konkretnya hidup manusia tidak bisa dikorbankan untuk mencapai nilai lain, 

misalnya demi kebahagiaan ibunya, saudaranya atau orang lain.Ia sendiri harus mempunyai 

tujuan akhir hidupnya sendiri, dalam arti bahwa hidupnya tidak boleh dipakai oleh orang lain 

untuk mencapai tujuan lain denbgan mengorbankan hidupnya. Ini berarti bawa dia tidak bisa 

dipandang sebagai alat sebagaimana dalam sistem kapitalis, manusia dipandang sebagai satu 

faktor produksi. Memandang manusia sebagai alat (faktor produksi) berarti menjadikan manusia 

bernilai sejauh bisa berproduksi, dan kalu tidak berproduksi lagi ia bisa dibuang. 

 Dalam lingkup bioetika, hal ini berarti bahwa hidup manusia tidak boleh dipandang hanya 

sebagai alat yang bisa dikorbankan dalam suatu riset atau penelitian atau penyelidikan ilmiah. 

Karena itu, janin tidak bisa diaborsi supaya orang tuanya bahagia dan bebas untuk bertanggung 

jawab di dalam mendidik dan membesarkan anaknya. Jika terjadi demikian, maka orang tua 

tersebut memperalat anaknya demi mencapai kebahagiaan dirinya, tanpa merasa bersalah 

terhadap apa yang dibuatnya. Padahal ia sebenarnya sudah tahu bahwa yang berhak untuk 

mengambil kehidupan setiap orang adalah Allah sendiri yang telah menganugerahkan kehidupan 

itu dengan cuma-cuma. Oleh karena hidup manusia adalah anugerah Allah, maka seharusnya ia 

menerima anugerah itu dengan penuh syukur. Dan karena Allah yang mencipta adalah Suci, 

maka hidup manusia itu pun suci adanya. Kesucian hidup manusia berakar dari asal usulnya 

yang berada dalam kawasan Ilahi, maka kesucian itu bukanlah ditambahkan pada suatu saat 

tertentu atau ditambah oleh suatu instansi manusia pada perjalanan waktu, tetapi kesucian itu ada 

bersama dengan adanya manusia, dan berakhirnya manusia. Dengan kata lain, sejak manusia 
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diciptakan oleh Sang Pencipta dalam pertemuan sel sperma dan ovum, ia sudah membawa cap 

kesucian, dan hal itu ia bawa secara terus menerus, sampai pada kematiannya. 

 Oleh karena yang menciptakan hidup manusia adalah Allah maka yang mempunyai hidup 

manusia adalah Allah sendiri, manusia bukanlah pemilik absolut kehidupannya, ia hanya sekedar 

penjaga dan administrator yang menjaga dan mengatur hidupnya. Maka manusia tidak berhak 

untuk mengambil hidup orang lain (membunuh) ataupun mengambil hidupnya sendiri 

(euthanasia). Oleh karena itu, segala macam bentuk pembunuhan khususnya (aborsi), yang 

dilakukan setiap manusia tidak bisa dibenarkan. 

Nilai kesucian hidup manusia berasal dari Allah yakni asal usulnya Ilahi. Oleh karena itu, 

kesucian itu ada bersama dengan adanya manusia dan bertahan selama manusia itu ada. Artinya 

bahwa semua macam pembunuhan kapan pun juga, entah dalam awal kehidupannya (aborsi) atau 

akhir kehidupan (euthanasia) adalah pelanggaran berat terhadap kesucian hidup manusia. Juga 

segala macam pembunuhan karena alasan fisik, entah karena cacat, entah karena lemah, entah 

karena belum berbentuk janin, entak karena tidak cantik/ganteng atau berasal dari ras yang 

dipandang rendah, semuanya itu adalah perbuatan yang berlawanan dengan kesucian hidup 

manusia
23

. 

1.6 Ketidakadilan Terhadap Perempuan 

 Masalah aborsi di Indonesia menjadi semakin rumit, sebab banyak aborsi yang dilakukan 

secara ilegal yang sulit dikontrol, baik yang ditangani oleh dokter maupun tenaga medis 

tradisional (dukun). Penegakan hukumnya pun mengalami banyak kesulitan karena aborsi adalah 

kejahatan tanpa korban yang diketahui umum, sebab baik tenaga medis/dukun maupun wanita 
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yang melakukan aborsi menginginkan agar aborsinya tidak diketahui oleh orang lain, sementara 

korban kejahatan tidak bisa lagi melaporkan apa yang terjadi karena ia sudah mati. 

 Di lain pihak, dalam masalah aborsi perempuan selalu menjadi korban utama dan 

dirugikan. Ini terlihat hampir sebagian besar mereka yang diseret ke dalam pengadilan berkaitan 

dengan masalah aborsi, umunya adalah wanita. Padahal peran orang disekitarnya dan masyarakat 

sekelilingnya sangat besar, sehingga wanita memutuskan untuk melakukan aborsi. Jangkauan 

KHUP kita sudah cukup bagus, sudah ada beberapa pihak yang bisa diseret ke pengadilan,namun 

di dalam prakteknya wanita yang sudah menderita itu masih harus berhubungan dengan 

pengadilan. Hal ini merupakan bentuk ketidakadilan perlakuan terhadap perempuan
24

. 

1.7 Tanggung Jawab Seorang Wanita 

 Orang yang dewasa dan berbudaya, harus bertanggung jawab atas akibat perbuatannya. 

Orang tahu bahwa hubungan seksual antara pria dan wanita bisa menumbuhkan seorang makhluk 

yang hidup, sehingga kalau perbuatan hubungan seksual itu mengakibatkan adanya makhluk 

hidup yang baru, maka ia pun mempunyai kewajiban untuk bertanggung jawab atas 

perbuatannya itu, yakni memeliharanya. Karena itu seorang wanita wajib bertanggung jawab 

terhadap janin yang ada dalam kandungannya. 

 Allah membuat organ tubuh waita demikian: ada indung telur, ada saluran telur, ada rahim 

dan ada buah dada. Semua itu tentu saja ada tujuannya, yakni untuk reproduksi supaya species 

manusia tidak punah dari muka bumi ini. Karena itu janin tidak boleh dipandang sebagai tamu 

yang tidak diundang, yang bisa dibuang seenaknya. Ia mempunyai hak untuk hidup. Karena itu 

setiap wanita sebelum melakukan aborsi ia harus berkata pada dirinya, andaikan dulu saya 
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diperlakukan oleh ibuku demikian, pasti saya tidak sempat menikmati hidup seperti sekarang ini. 

Maka hukum emas yang berlaku pada masyarakat pada umumnya mengakatan bahwa: “ 

perbuatlah apa yang ingin orang lain perbuat bagi diri anda, dan janganlah berbuat apa yang 

tidak anda kehendaki bagi orang lain perbuat bagi diri anda”. Oleh karena itu, kalau anda tidak 

ingin dibunuh, maka jangan membunuh orang lain, dan kalau anda mempergunakan rahim ibu 

anda untuk hidup, maka anda juga harus merelakan rahim anda untuk dipergunakan untuk anak 

anda. Masalahnya akan menjadi sangat berbeda apabila kehamilan itu benar-benar mengancam 

hidup sang ibu. Dalam kasus kehamilan yang berbahaya, membunuh janin tersebut bukanlah 

tujuan perbuatan itu. Tujuan itu adalah menyelamatkan hidup ibu, dan kematian janin hanyalah 

efek dari perbuatan tersebut, yang secara obyektif terpaksa harus terjadi. Masih dalam garis yang 

sama, bisa dikatakan juga bahwa kehamilan yang membahayakan hidup di ibu, kita dihadapkan 

pada persaingan antara dua persona yang sama-sama bernilai, tetapi berada pada jalan yang 

buntu. Dalam hal ini kemungkinan untuk hidup di antara salah satu dari dua orang itu, ikut 

menentukan siapa yang diselamatkan. Pada prinsipnya, kalau kedua-duanya bisa 

diselamatkan,maka kedua-duanya harus diselamatkan. Akan tetapi, kalau sampai harus memilih, 

maka hidup yang bisa diselamatkan harus lebih diutamakan dari pada yang tidak bisa 

diselamatkan. Oleh karena itu kalau indikasi medis menjelaskan bahwa melangsungkan 

kehamilan itu akan mematikan baik ibu maupun anak, maka menyelamatkan ibu tentu saja bisa 

dibenarkan secara moral. Demikian pula, apabila melanjutkan kehamilan berarti kematian ibunya 

dan penghentian kehamilan (aborsi) bisa diselamatkan ibunya, maka ibunya tentu bisa 

dibenarkan secara moral. 

 Orang sering membuat pembenaran untuk melakukan aborsi, dengan berpandangan bahwa 

aborsi adalah pelaksanaan otonomi pribadi seorang wanita untuk mengatur tubuhnya sendiri, 
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menentukan sendiri apa yang baik dan buruk untuk tubuhnya, apa yang boleh atau tidak boleh 

bagi tubunya. 

Argumen ini sangat lemah berdasarkan beberapa prinsip berikut:
 25

 

1. Memang benar bahwa semua orang mengatur tubuhnya sesuai dengan apa yang dipandang 

baik oleh sang empunya tubuh. Bahkan seorang dokter pun tidak berhak melakukan 

intervensi medis pada tubuh sorang pasien tanpa ijin dari yang bersangkutan. Akan tetapi 

harus diingat bahwa janin bukanlah bagian dari tubuh wanita, karena itu sang ibu tidak 

berhak untuk mengaturnya. Memang benar bahwa sel telur itu keluar dari tubuhnya dan 

selama belum keluar dari indung telurnya, ia merupakan bagian dari tubuhnya. Dan begitu 

sel telur dibuahi, ia menjadi entitas yang lain sama sekali dan bukan dari bagian ibunya. 

Kalau benar bahwa janin adalah bagian dari tubuh ibunya, maka harus dikatakan bahwa si 

ibu mempunya 4 kaki, 4 tangan, 2 wajah dan bila janinnya laki-laki, maka ia mempunyai 

alat kelamin ganda pria dan wanita. Jadi bagaimana pun sesudah sel telur itu dibuahi, ia 

menjadi entitas yang berbeda dengan ibunya. Ia bukan lagi bagian dari ibunya, karena itu si 

ibu tidak berhak untuk mengaturnya sebagaimana ia mengatur tubuhnya sendiri. 

2. Hak untuk mengatur tubuhnya sendiri tersebut tentu saja berlaku bagi semua orang. Yang 

mempunyai hak itu bukan hanya ibu yang mengandung, tetapi semua orang, baik yang 

mengandung maupun yang tidak mengandung. Pelaksanaan hak itu, tentu saja bisa 

dibenarkan sejauh tidak menggangu pelaksanaan hak orang lain. Dengan kata lain, 

pelaksanaan hak itu tidak pernah bisa dibenarkan kalu pelaksanaannya menggangu 

pelaksanaan hak orang lain. Lebih tidak bisa dibenarkan lagi kalau yang diganggu itu  

adalah hak dasar setiap manusia, yakni hak untuk hidup. Untuk memahami hal ini bisa 
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diambil contoh sederhana, soal merokok. Di banyak negara merokok di tempat umum itu 

dilarang, sebab sudah terbukti bahwa mereka yang tidak merokok terkena juga akibat racun 

rokok (nikotin). Ada indikasi kuat bahwa nikotin lebih berbahaya bagi yang tidak merokok 

daripada yang merokok. Yang tidak merokok sering disebut sebagai pasif, berada dalam 

bahaya karena perbuatan orang lain. Oleh karena itu pemerintah membuat undang-undang 

yang membatasi tempat-tempat boleh merokok atau tidak boleh merokok. Jadi dalam hal 

ini, pelaksanaan hak untuk merokok harus dibatasi, karena asap rokok menggangu 

kesehatan orang lain. 

3. Tidak sebanding. Memang harus diakui bahwa kehadiran janin di dalam kandungan bagi 

ibu yang tidak menginginkannya bisa menjadi beban mental dan menyebabkan penderitaan 

bagi sang ibu. Meskipun demikian, penderitaan si ibu itu tidak bisa menjadi alasan yang 

cukup untuk membalas dendam, menimbulkan penderitaan yang lebih besar lagi kepada 

penyebabnya yakni kepada janinnya sendiri, apalagi kalau balasan itu sampai 

menghilangkan hidup si bayinya tersebut. Tentu saja hal ini merupakan ketidakadilan. 

Lebih-lebih kalau balas dendam itu dialamatkan kepada yang lemah dan tak berdaya, jelas 

tidak bisa dibenarkan. Di sini yang berlaku ialah prinsip hukum vulnerability yakni yang 

kuat harus melindungi yang lemah yang berlaku di mana-mana. Akhirnya kehamilan yang 

tak dikendaki sangat potensial menuju pada tindakan penghentian kehamilan/aborsi. 

Namun jika ada pilihan lain sebenarnya hampir dapat dipastikan perempuan tidak memilih 

tindakan aborsi. Bentuk larangan saja akan secara efektif dapat menghentikan keinginan 

perempuan untuk melakukan aborsi, takkala perempuan sendri mendapat tekanan sangat 

besar atas kehamilannya akibat ketidakmandirian perempuan baik secara ekonomi, sosial 

maupun politik. Upaya yang paling penting yang bisa digunakan adalah memperkecil 
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terjadinya kehamilan yang tidak diinginkan. Hal ini dapat dicapai dengan memberikan 

pendidikan kesehatan reproduksi bagi pasangan usia subur dan remaja, memperkuat 

program KB serta meningkatkan pelayanan kesehatan pasca aborsi. 

1.8 Aborsi: Tindakan Pelecehan Terhadap Hak Hidup Manusia 

 Mengenai kasus aborsi, Gereja tidak begitu gampang menerima semua pendapat atau 

tawaran yang disodorkan, tanpa suatu pertimbangan yang matang. Entah hal itu mengenai 

macam-macamnya, prosesnya, tekniknya maupun alasan-alasannya. Maka di sini penulis akan 

mengangkat secara jelas apa yang diterima dan apa yang ditolak atau yang tidak diterima oleh 

Gereja berkaitan dengan masalah aborsi, serta pedoman-pedoman dasar yang menunjukkan 

bahwa pada umumnya aborsi tidak diterima oleh Gereja.
26

 

A. Yang diterima oleh Gereja adalah: 

Aborsi spontan, karena aborsi spontan ini terjadi di luar campur tangan manusia dan 

bahkan sering tidak dikehendaki demikian. Misalnya sel telur yang sudah dibuahi 

mengalami keguguran karena berbagai macam sebab alamiah. 

B. Yang tidak diterima adalah: Aborsi yang disengaja, Aborsi tidak langsung, aborsi 

therapeutik/medicinalis, aborsi kriminalis, aborsi eugenetik, aborsi langsung, aborsi 

selectif. Ketujuh jenis aborsi ini tidak diterima oleh Gereja, karena dilakukan dengan tahu 

dan mau atas kesepakatan kedua belah pihak, yaitu antara dokter dengan pasien atau 

antara dukun dan pasien. 

C. Mengenai proses aborsi yang berkaitan dengan usia janin yang ada dalam kandungan, 

tidak ada satu pun yang diterima oleh Gereja, karena Gereja berprinsip bahwa sejak saat 

pembuahan, janin itu sudah menjadi manusia, walaupun belum sempurna. Karena itu 
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tidak ada seorang pun manusia yang seenaknya mengeluarkan hasil pembuahan itu dari 

dalam kandungan sekalipun yang melakukan adalah ibunya sendiri. 

D. Dari jenis-jenis aborsi yang ada, tidak satu pun yang diterima oleh Gereja, karena Gereja 

menolak pemakaian alat-alat maupun obat-obatan, yang dimasukkan ke dalam tubuh 

seseorang wanita, untuk mengganggu janin yang telah merasa aman dalam rahimnya 

supaya keluar dari dunianya dengan cara yang tidak pantas. Hal ini sangat bertentangan 

dengan ajaran moral Katolik, sebab cara-cara seperti ini membuat si janin merasa sangat 

sakit sebelum ia dibunuh secara sadis. Karena itu setiap orang kristen khususnya setiap 

ibu yang mengijinkan rahimnya dimasuki alat-alat yang dapat menghancurkan kehidupan 

seorang manusia yang tidak bersalah, seharusnya menyadari bahwa perbuatan itu adalah 

perbuatan yang terkutuk, sebab selain janin itu mati, kesehatan ibunya pun bisa terganggu 

bahkan bisa juga membawa kematian bagi dirinya sendiri
27

. 

E. Dari alasan-alasan yang ada, Gereja tidak menerima satu pun, karena Gereja menghargai 

kehidupan yang diberikan Tuhan kepada setiap orang. Gereja ingin agar pengguguran 

ditiadakan dengan mengatakan bahwa dalam situasi apa pun berusahalah untuk 

menyelamatkan kedua-duanya dan kalau ternyata dalam prosenya salah satunya 

meninggal, maka itu adalah kehendak Tuhan. Secara tegas Gereja juga menolak 

pengguguran yang disengaja, dengan alasan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan 

seperti: Mencegah tambahnya anak, mencegah rasa malu dan motivasi egoistis dan 

materialistis
28

 

1.8.1 Kitab Suci 
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 Dalam Kitab Suci Perjanjian Lama khususnya dalam Kitab Kejadian 1:26 yang 

mengatakan:”Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka 

berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara dan atas segala ternak di seluruh bumi 

dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi”. Di sini manusia ditempatkan sebagai 

citra Allah dalam alam semesta. Ini menunjukkan pada kedudukan serta tugasnya di dalam 

ciptaan Allah. Hal ini bukanlah sebuah kebetulan, tetapi manusia sungguh-sungguh diciptakan 

menurut citra dan rupa Sang Pencipta. Karena itu manusia diadakan dan dipanggil untuk 

mengembangkan dan memelihara potensi kehidupan yang tertanam dalam dunia ciptaan sesuai 

dengan hukum-hukum yang dicantumkan oleh Allah dalam seluruh alam. Inilah panggilan yang 

paling luhur sebagai manusia yang mana ia boleh menyapa Allah sebagai Bapanya dan semua 

manusia menjadi saudara dan sahabat dalam Kristus Putra yang sulung. Maka betapa pun pribadi 

manusia itu terbatas dan belum sempurna perkembangan emosional dan intelektualnya, betapa 

pun cacat dan lemah badanya, nilai manusia itu dihadapan Allah melebihi nilai segala makhluk
29

. 

1.8.2 Dokumen-Dokumen Gereja 

 Dalam dokumen KWI, tentang Allah Penyayang Kehidupan dikatakan bahwa kehidupan 

manusia dimulai sejak saat pembuahan yakni sejak bersatunya sel sperma dari seorang laki-laki 

dan sel telur dari seorang wanita. Maka tidak ada seorang pun yang berhak meniadakan janin 

yang ada dalam kandungan seorang wanita, apalagi ibunya sendiri, karena kehidupan manusia 

sejak saat pembuahan adalah suci
30

. Karena itu kata Ibu Theresia dari Calcuta: “membunuh 

kanak-kanak dalam kandungan berarti membunuh dua, yakni janjin yang tidak sanggup melawan 

dan suara hati dalam diri para pelaku itu sendiri atau ibunya sendiri.” Dan kalau suatu bangsa, 

apalagi suatu umat beragama, menerima tindakan meniadakan anggota-anggotanya yang paling 
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lemah dengan begitu saja, maka etos bangsa dan umat yang bersangkutan merosot sangat 

tajam
31

. 

 Dalam komfornitas dengan hal-hal penting dalam visi manusiawi dan kristiani tentang 

perkawinan, aborsi secara langsung, walau itu untuk alasan-alasan terapeutik, adalah absolut 

dilarang sebagai sarana-sarana yang tidak baik/jahat dari hukum kelahiran. Wewenang mengajar 

Gereja dengan tegas mengatakan ini mau menjernikan bahwa abortus adalah pembunuhan 

terhadap manusia. Karena itu abortus tidak dibenarkan bahkan dinilai dengan mengatakan 

bahwa:’ Gereja menolak penghentian langsung prokreasi yang baru mulai dan terutama 

pengguguran langsung sebagai sarana Keluarga Berencana. Penolakan ini menunjukkan 

keprihatinan Gereja pada kaum lemah terutama yang tidak berdaya untuk membela diri, apalagi 

mereka yang dikorbankan demi kepentingan orang lain. Karena itu buah prokreasi manusia sejak 

saat pertama eksistensinya, menuntut penghormatan mutlak yang merupakan hak manusia dalam 

keseluruhan, jasmani maupun rohaninya. Keberadaannya harus dihormati dan diperlakukan 

sebagai pribadi yang unik, terutama hak hidupnya. Karena itu sangat tidak manusiawi, kalau 

aborsi dijadikan sebagai sarana KB, dengan alasan demi kesejahteraan keluarga sebagai sarana 

untuk mengekang ledakan penduduk
32

. 

1.8.3 Etika Medis 

 Usaha pengguguran dengan indikasi medis yang fatal, misalnya, situasi di mana jelas 

bahwa janin akan mati bersama ibunya apabila tidak dilaksanakan pengguguran, atau ibu akan 

meninggal bila janin tidak digugurkan
33

. Tindakan medis tersebut tentu tidak berarti bahwa 

kehidupan manusia yang satu dikorbankan kepada manusia yang lain. Sebab hal itu tidak pernah 
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diperbolehkan, jika terjadi di luar kemauan yang bersangkutan. Di sini kita menghadapi suatu 

dilema yang tidak enak. Kedua kemungkinan  ini, sebenarnya dua-duanya tidak di ingingkan, 

tetapi tidak terelakan juga. 

 Menurut pemikiran etika, dalam situasi seperti ini, sebaiknya kita berpegang pada prinsip: 

“ The lesser evil” yakni dari dua hal yang jelek, kita memilih yang kurang jelek. Dari pada ibu 

maupun janin akan mati atau malah satu dari mereka akan mati, kita memilih bahwa ibu akan 

hidup. Karena itu mau atau tidak mau janin harus diaborsi
34

.  Alasan medis lainnya menyebabkn 

aborsi yaitu: ibu hamil dengan kanker rahim. Kasus seperti ini sudah dikenal dalam etika dan 

secara umum dikatakan bahwa operasi itu boleh dilakukan, walaupun mengakibatkan kematian si 

janin. Dasar pertimbangan di sini adalah prinsip efek ganda. Operasi ini mengakibatkan dua efek 

sekaligus: efek baik dan efek buruk. Efek baik ibu akan sembuh dari penyakitnya, sedangkan 

efek buruk; janin akan mati. Yang diinginkan dokter secara langsung adalah efek baik, tapi tentu 

ia tahu bahwa kematian janin tidak dapat dihindarkan. Namun ia menerimanya sebagai efek 

buruk yang tidak langsung dikehendaki. Dengan berat hati dokter dan keluarga pasrah pada 

kenyataan bahwa janin akan mati sebab tidak ada pilihan lain. Alasan lain yaitu pasien jantung 

yang hamil, karena jantungnya tidak kuat untuk diberatkan dengan kehamilan selama sembilan 

bulan dan persalinan. Dan jika dokter tahu bahwa kehamilan dan persalinan membawa resiko 

besar untuk ibu, maka tidak ada jalan lain selain indikasi medis untuk mengakiri kehamilan, 

karena di sisi lain mengasuh dan mendidik anak kecil nanti, bisa minta terlalu banyak dari 

seorang pasien jantung, sehingga keputusan terakhir sedikit banya tergantung pada keluarga yang 

bersangkutan
35

. 
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 Oleh karena itu, seluruh masyarakat harus disadarkan akan pentingnya perlindungan 

terhadap janin dalam kandungan, sebab kalau bukan masyarakat, siapa lagi yang akan mampu 

melindungi mereka yagn tidak bersalah dan sama sekali mampu membela diri?. Masyarakat 

tidak dapat mempercayakan nasib mereka itu kepada seorang dokter, sebab dokter pun ada yang 

secara terang-terang melakukan abortus, tanpa indikasi medis fatal. Walaupun demikian, 

penilaian terhadap mereka ternyata sudah menggugurkan janin hasil perkosaan yang sadis atau 

menggugurkan janin yang terkena kanker ganas, tidak boleh disamakan dengan mereka yang 

menggugurkan karena mau menjaga gengsinya sebagai pasangan teladan dalam program KB.
36

 

 Pengguguran dengan kasus dilematis enggan indikasi medis seperti   tidak dapat diterima 

oleh Bernard Haring dengan alasan bahwa hanya Tuhan saja yang menguasai hidup dan mati 

manusia. Maka keluarga dan tenaga para medis tidak berhak mengambil keputusan terhadap 

kematian orang yang tidak bersalah, melainkan mereka harus berusaha sekuat tenaga untuk 

menyelamatkan hidup ibu dan anak. Jika usaha itu gagal, maka Tuhan sendiri yang akan 

mengambil keputusan. Bila sampai diterima, pendapat moral mengijinkan bahwa seorang ibu 

yang berada dalam keadaan bahaya mati, lalu boleh mengorbankan kehidupan anaknya, maka ini 

sebenarnya bertentangan dengan semangat cinta kasih keibuan
37

. Di sini sebenarnya terjadi 

konflik hak antara berbagai pihak, yakni hak hidup janin yang ada dalam kandungan, hak hidup 

si ibu, dan hak anak-anak lain untuk mempunyai ibu. Maka pelaksanaan aborsi dengan indikasi 

medis merupakan keadaan yang sulit dan dilematis, yang terpaksa harus memilih salah satu dari 

antara hak hidup yang tinggi nilainya. Oleh karena itu sebelum melaksanakan aborsi ini, perlu 

dicermati benar-benar apakah memang nyawa si ibu hanya diselamatkan dengan aborsi. 
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1.8.4 Moralitas dan Hukum 

 Menurut filsafat Durkhein, moralitas merupakan fakta sosial yang khas, dan dalam semua 

bentuknya tidak dapat hidup kecuali dalam masyarakat, dalam arti: pasti hidup dalam konteks 

sosial. Moral memiliki tiga unsur yaitu disiplin, keterikatan pada kelompok dan otonomi 

kehendak manusia. Masyarakat merupakan badan yang memiliki wewenang mutlak unutk 

memberi arti kepada sesuatu yang patut, yang seharusnya diperbuat manusia, karena masyarakat 

memiliki wibawa moral yaitu kenyataan kejiwaan, suatu kesadaran yang lebih luhur dan lebih 

unggul dari pada seorang individu. Masyarakat memiliki wibawa ini karena ia merupakan 

penyimpanan segala hal ihwal intelektual yaitu bahan-bahan pembentuk peradaban. Disiplin 

membuat manusia lengkap dalam kesusilaannya di samping rasa keterkaitan kepada kelompok, 

karena tindakan moral hanyalah tindakan yang ditunjukkan kepada kepentingan bersama
38

. 

 Para moralis, adalah pendukung kehidupan yang menentang usaha-usaha pelegalan aborsi 

dengan alasan-alasan semu yang melanggar perikemanusiaan. Kontradiksi pendapat dalam kasus 

ini untuk mengubah pernyataan mereka tentang kehidupan, mereka tetap berpihak pada 

kehidupan berdasarkan nilai kehidupan yang bermuara pada norma-norma moral kristiani dan 

nilai-nilai injili yang dihayati dan diimani. 

 Dalam bidang moral dan hukum, keguguran secara spontan tidak menjadi masalah, sebab 

kematian janin itu terjadi tanpa campur tangan manusia, dan bahkan sering tidak dikehendaki 

terjadi demikian. Sedangkan pengguguran dengan indikasi eugenetik jika diterapkan pada hewan 

atau tumbuh-tumbuhan tidak ada masalahnya, akan tetapi kalau diterapkan pada manusia, 
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masalahnya akan menjadi besar sebab dengan tindakan ini berarti orang-orang sakit dan jompo 

tidak berhak untuk hidup di dunia ini dan harus dibunuh
39

. 

 Menurut pandangan Katolik, kehidupan insani selalu harus dilindungi serta dihargai dan 

tidak pernah boleh dimusnahkan, karena merupakan ciptaan Tuhan yang mulia
40

.  Gereja Katolik 

juga mengajarkan bahwa aborsi yang dijalani dengan pertimbangan medis, merupakan dosa berat 

dalam situasi apa pun. Dalam teologi Katolik, hidup manusia dianggap mulai pada waktu 

konsepsi. Sejak saat itu, hidup sudah menjadi suci dan setiap orang harus berusaha untuk 

melindunginya. Hal ini dijelaskan secara lengkap dalam deklarasi tentang aborsi yang disengaja 

(1974). Deklarasi ini menegaskan tiga hal:
41

 

a)  Mengulangi ajaran tradisional Gereja dan menunjukkan juga bahwa setiap orang (bukan 

hanya orang kristen) harus memberi sikap hormat yang sepantasnya kepada hidup manusia 

dan hak-hak asasi lainnya. 

b)  Menyatakan bahwa gerakan hak-hak perempuan itu baik bila membebaskannya dari 

ketidakadilan, tetapi tidak dijadikan dalih untuk aborsi yang menolak hak hidup orang lain. 

c)  Deklarasi ini menyatakan bahwa setiap laki-laki dan perempuan yang berperasaan dan 

khususnya setiap orang kristen, harus siap melakukan apa saja yang dapat dilakukannya 

untuk menyembuhkan mereka yang terluka dan menderita. 

 Dengan demikian maka kehidupan seorang manusia harus dilihat sebagai anugerah dari 

Tuhan yang amat berharga. Sebab kita dipanggil untuk memelihara dan melindungi kehidupan 

sejauh mungkin. Pemeliharaan kehidupan juga merupakan salah  satu bentuk rasa syukur atas 

anugerah tersebut. Selain itu, kita juga yakin bahwa kehidupan manusia mempunyai martabat 
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yang lebih tinggi dari makhluk ciptaan lainnya. Maka manusia dalam keadaan manapun, harus 

tetap dihargai sesuai dengan martabatnya yang luhur
42

. 

 Akhirnya dari sudut pandang agama dunia, seluruhnya tidak dapat dibenarkan pelaksanaan 

aborsi, karena diangap melakukan pembunuhan yang paling kejam, justru pada saat kehidupan di 

dalam rahim sangat memerlukan perlindungan dan pemeliharaan. 

1.9 Mengatasi Tindakan Aborsi 

 Masalah aborsi adalah masalah sepanjang masa yang pada akhir-akhir ini intensitasnya 

menjadi semakin  marak oleh karna dampak langsung maupun tidak langsung dari kemajuan 

teknologi. Ada beberapa kemajuan teknologi yang secara langsung berpengaruh bagi perubahan 

prilaku orang terhadap aborsi. 

 Pertama, soal bahaya fisik, 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 begi sementara orang, risiko 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 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 di indonesia ini 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 
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semua hal yang selama ini tidak boleh dilihat karena dipandang tabu dan porno. Tidak sedikit 

kasus tindakan seksual menyimpang atau kekerasan seksual yang terjadi di negara kita 

diakibatkan oleh film atau gambar porno yang didapat dari internet dan 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. 

 Masih ada banyak penyebab lain yang menjadikan aborsi menjadi semakin marak. Kalau 

kita hanya mengadakan sweeping atau larangan atau sensor saja- meskipun sedikit ada gunanya-

ternyata tidak memecahkan masalah aborsi secara memuaskan. Oleh karena itu, diperlukan suatu 

usaha bersama yang integral untuk mengatasi aborsi ini. Cara mengatasi masalah aborsi ini salah 

satunya dengan cara mencintai kehidupan, yakni Gerakan Sayang Kehidupan. Pelayanan yang 

diberikan oleh Gerakan Sayang Kehidupan ini menjadi perwujudan nyata dari usaha mencari 

jalan keluar yang terbaik dan bermartabat bagi perempuan yang mengalami masalah 

kehamilan
43

. 

1.9.1 Pendidikan Seksualitas 

 Pendidikan seksualitas ini menjadi sangat penting dalam strategi mengatasi aborsi. 

Pendidikan seks diarahkan kepada penghargaan akan martabat seksualitas manusia agar bisa 

dipergunakan sebagaimana dimaksudkan oleh Sang Pencipta. 

 Seksualitas manusia harus dipahami bukan hanya masalah adat genital (alat kelamin) tetapi 

dalam keseluruhannya yang merupakan cara berada dalam diri sebagai pria dan wanita. 

Seksualitas adalah komponen fundamental dari personalitas manusia yang juga merupakan salah 
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satu cara berada, cara manifestasi diri, cara berkomunikasi dengan orang lain, merasa, 

menyatakan dan menghayati cinta kasih manusiawi. Cara bertanya manusia itu berkarakteer 

seksual sebab cara berada manusia itu sebagai pria dan wanita. Bahkan orang yang mengalami 

gangguan identifikasi jenis kelamin pun masuk dalam klasifikasi entah pria atau wanita itu. Jadi 

seluruh cara keberadaan seseorang itu adalah seksualitasnya. Oleh karena itu, berbicara 

mengenai sesualitas manusia berarti berbicara mengenai seluruh diri manusia, keseluruhan cara 

berada diri dengan segala aspek. 

 Kitab Kejadian 1:26-27 menceritakan bahwa awal mula keberadaan manusia di dunia ini 

oleh karena diciptakan oleh Allah sebagai gambar dan citra Allah. Yang diciptakan oleh Allah 

bukan hanya kepala saja atau kaki saja, tetapi seluruh tubuh manusia, mulai dari ujung kaki 

sampai ujung rambut dan tentu saja termasuk alat-alat genitalnya. Oleh karena alat-alat genital 

ini juga diciptakan oleh Allah maka alat-alat itu “baik adanya” dan suci sebab Allah hanya 

membuat hal yang baik. Allah tidak menciptakan sesuatu sebagai benda yang najis atau kotor 

tetapi dia adalah baik dan suci sebab dia berasal dari Allah. Kalau sampai seksualitas ini menjadi 

sumber dosa, maka di sini jelas terjadi penyimpangan dari rencana Sang Pencipta. Dalam hal ini 

manusialah yang bertanggung jawab sebab oleh karena perbuatanyalah maka menjadi demikian. 

Apa yang baik di hadapan Allah janganlah manusia menjadikannya jahat. 

 Seksualitas manusia adalah sebuah anugerah yang merupakan bagian integral dari karya 

Penciptaan manusia, sehingga seksualitas harus dipergunakan dalam rangka kerja sama Sang  

Pencipta untuk menciptakan manusia baru secara bertanggung jawab dan bermartabat. Dalam 

Kejadian 1:28 dikatakan, “ Beranak cuculah dan bertambah banyak.” Perintah ini tentu saja 

dialamatkan kepada manusia- pria dan wanita secara utuh. Oleh karena yang diperintahkan oleh 

Allah adalah manusia secara utuh, maka pelaksanaan perintah ini bukan hanya mengena pada 
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salah satu bagian dari manusia saja tetapi manusia secara keseluruhannya. Dengan kata lain, 

perintah untuk beranak cucu ini bukan hanya menyangkut alat-alat genital manusia tetapi 

menyangkut seluruh keberadaan manusia yang adalah laki-laki dan perempuan. Pelaksanaan 

perintah itu menyangkut keseluruhan manusia baik rohani maupun jasmani, baik psikisnya 

maupun emosinya, baik otak maupun hati nuraninya. Oleh karena itu, masalah reproduksi 

manusia tidak boleh hanya dipandang sebagai masalah alat genital tetapi menyangkut manusia 

secara utuh. Memang benar bahwa dari antara seluruh anggota tubuh manusia ini, alat-alat 

genitallah yang secara khusus dirancang dan didesain khusus untuk prokreasi. Meskipun 

demikian, tidak berarti bahwa prokreasi itu hanya menyangkut alat-alat genital itu.
44

 

 Seksualitas itu indah sebab menjadi ungkapan cinta kasih seutuhnya antara pria dan wanita 

yang mempunyai komitmen untuk hidup bersama dalam penyerahan diri secara total, 

menyatukan seluruh hidup, jiwa dan raganya di dalam perkawinan. Seksualitas dalam 

perkawinan menjadi ungkapan nyata bahwa “seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan 

ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging” (kej 2:24). 

Ungkapan kesatuan ini bukan hanya simbolis saja tetapi menjadi nyata dalam tindakan. Oleh 

karena itu, Hukum Gereja menerangkan bahwa hubungan seksual suami istri di dalam 

perkawinan menjadi sangat penting dan menjadi penyempurnan dari perkawinan itu (ratum et 

consummatum).
45

 Kalau perkawinan itu tidak disertai dengan hubungan suami istri maka 

perkawinan itu belum sempurna dan oleh karena ketidaksempurnaanya itu, maka perkawinan 

ratum non consummatum ini bisa dipisahkan oleh Paus.
46
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 Dari sini jelas kelihatan bahwa hubungan suami istri itu bukan kotor atau najis tetapi 

merupakan sesuatu yang suci sebab hal itu menghadirkan dalam bentuk yang kasat mata 

persatuan antara Kristus dan Gereja-Nya. Dalam dokumen Gereja, kebenaran dan arti seksualitas 

manusia yang dikeluarkan Pontifical council for the Family (1995) mengundang semua orang 

yang menikah untuk hidup dalam kemurnian, “ orang-orang yang menikah dipanggil untuk 

menghayati kemurnian perkawinan”. Dalam pengertian ini jelas sekali bahwa orang yang hidup 

murni bukan hanya yang tidak mengadakan hubungan seksual sebagai suami istri yang sah pun 

hidup murni. Banyak pelanggaran seksual terjadi oleh karena ketidaktahuan dan masa bodoh. 

Terutama di kalangan kaum muda yang masih mencari jati diri dan orientasi hidup, pendidikan 

seksual menjadi mendesak untuk memerangi ketidaktahuan ini
47

. 

 Ketidaktahuan ini bisa mencangkup banya hal, tetapi yang erat hubungannya dengan aborsi 

adalah ketidaktahuan bahwa aborsi ini benar-benar suatu pembunuhan makhluk hidup yang 

disebut manusia. Ketidaktahuan membuat banyak orang berpikir bahwa janin itu hanyalah 

segumpal darah tanpa arti sehinnga bisa dibuang begitu saja, sama seperti gumpalan menstruasi 

yang dibuang keluar tanpa arti. Ketidaktahuan membuat wanita yang hamil tanpa pikir panjang 

untuk menggugurkan kandungannya, karena ia merasa bahwa aborsi ini adalah urusan pribadi. 

Padahal aborsi ini menyangkut orang lain di mana korbannya tak berdaya dan menjadi kurban 

yang tak kelihatan. Ketidaktahuan di antara remaja putri bahwa sesudah mendapat menstruasi ia 

sudah bisa mengandung kalau berhubungan seks, menjadikan ia tanpa berpikir panjang mencoba 

berhubungan seks. Ketika didapati hamil, seakan-akan dunia runtuh dan tidak ada jalan keluar 

kecuali menggugurkannya. 
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 Dalam kerangka pendidikan seksualitas ini juga penting untuk diberikan penerangan 

sejelas-jelasnya mengenai apa yang disebut kontrasepsi. Tidak semua alat yang disebut 

kontrasepsi itu bekerja dengan cara yang sama dan mempunyai efek yang sama. Ada alat yang 

benar-benar kontrasepsi dan ada yang sebenarnya kotravita (melawan kehidupan). 

 Penting juga untuk mengetahui dengan jelas akibat langsung dan tidak langsung dari aborsi 

baik dari segi kesehatan maupun psikis dan iman. Banyak orang yang tidak menyadari dampak 

aborsi ini ketika mereka ingin melakukan aborsi dan baru ketika aborsi sudah terlaksana, maka 

terjadi penyesalan yang tiada hentinya
48

. 

1.9.2 Konsientisasi Martabat Hidup Manusia 

 Dalam struktur masyarakat kita dewasa ini, konsientisasi mengenai martabat hidup 

manusia ini semakin penting dan mendesak sebab hidup manusia menjadi semakin tidak 

dihargai. Orang dengan mudah membunuh orang yang mencuri ayam atau membakar hidup-

hidup orang yang ketahuan mencuri sendal. Hidup manusia itu di masyarakat kita dinilai terlalu 

murah sehingga mudah untuk dikurbankan demi kepentingan tertentu yang sama sekali tidak 

mulia. 

 Kalau hidup yang jelas sudah lahir saja mudah untuk dikorbankan, apalagi yang masih 

belum lahir! Bahkan banyak orang menganggap bahwa hidup janin masih ada di dalam 

kandungan itu belum hidup dan masih merupakan kumpulan darah. Ini jelas suatu pemahaman 

yang sangat keliru. Kita telah melihat bahwa hidup manusia itu dimulai seja saat selesainya 

proses pembuahan. 
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 Di sinilah perlunya penjelasan yang akurat mengenai apa sebenarnya yang terjadi  di dalam 

rahim seorang wanita dan bagaimana janin itu tumbuh dan berkembang setiap saat. 

Kesalapahaman yang terjadi ialah anggapan bahwa janin itu baru hidup sesudah pembuahan, 

seperti sementara orang yang mengatakan bahwa nyawa baru masuk ke dalam janin pada saat 

janin berumur 40 hari, atau 90 hari atau bahkan 120 hari. Kesalahan ini merupakan kesalahan 

yang fatal sebab embriologi modern dengan jelas menyangkal pertahapan macam itu. Kalau pada 

hari pertama janin tidak hidup, maka dia tidak pernah akan hidup untuk selamanya, dia pasti 

akan gugur dan keluar dari kandungan. Kalau hari pertama dia tidak hidup, dia tidak pernah akan 

lahir sebagai bayi. 

 Oleh karena itu hidup manusia harus dihargai dan dilindungi sejak keberadaannya dalam 

fertilisasi sampai dengan kematian naturalnya sebab hidup manusia itu sejak keberadaannya di 

rahim ibu sudah berada dalam lingkup karya keselamatan Allah yang sudah merancang sejak 

sedia kala. 

 Secara khusus pemahaman bahwa hidup manusia itu merupakan sesuatu yang sangat luhur, 

yang diciptakan oleh Allah sebagai gambar dan citra Allah sendiri yang dikehendaki-Nya untuk 

kembali dalam persatuan dengan-Nya. Persis karena penghargaan terhadap hidup manusia itulah, 

maka Yesus datang ke dunia untuk mengembalikan manusia kepada keadaan keilahiannya yang 

telah dirusak akibat dosa
49

. 
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1.9.3 Pendidikan Masyarakat 

 Salah satu hal yang bisa ditawarkan pada masyarakat umum adalah sikap moral yang 

bertanggung jawab. Sejak sebelum terpilihnya Paus, Bapa Suci Benedictus  XVI sudah 

menengarai adanya diktator relativisme dalam bidang moral.  

 Semua tindakan moral dinilai dengan suatu penilaian yang relatif sehingga seolah-olah 

tidak ada ukuran yang berlaku secara umum dan tidak ada kebenaran yang mutlak. Semua hal 

direduksi kedalm bentuk kategori-kategori moral yang relatif dan dengan demikian 

memperbolehkan hampir segala sesuatu. 

 Dalam kaitannya dengan moralitas seksual pada umumnya dan aborsi pada khususnya, 

relativisme moral ini tampak sekali. Banyak sekali prilaku seksual yang menyimpang yang 

diperbolehkan atau ingin dilegalisasi dengan undang-undang. Dalam hal ini juga jelas ada 

kelompok-kelompok tertentu di masyarakat yang ingin melegalisasi aborsi dengan alasan yang 

kelihatan luhur dan adil. Tetapi ini jelas merupakan penyimpangan dari rasa keadilan dan 

penghormatan akan martabat hidup manusia. 

 Akan tetapi di lain pihak, masyarakat kita juga mudah menghukum dan mengadili orang 

lain dengan pengadilan sendiri yang jauh dari norma dan rasa keadilan. Dalam hubungan dengan 

aborsi, masyarakat kita mudah menghukum dan kurang berbelas kasih terhadap wanita yang 

mengalami kehamilan tidak dikehendaki tanpa merujuk pada penyebab dan motivasinya. Oleh 

karena takut akan hukuman masyarakat itulah banyak wanita yang tanpa pikir panjang langsung 

melakukan aborsi. Wanita ditekan dari berbagai pihak dan takut hukuman itu sehingga hampir 

tidak punya pilihan lain kecuali menggugurkan. Oleh karena itu, maraknya aborsi yang terjadi di 

masyarakat kita tidak boleh dilepaskan dari tanggung jawab masyarakat pada umumnya. Dalam 
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hal ini penting sekali pendidikan masyarakat agar tidak permisif, memperoleh segala sesuatu, 

tetapi juga tidak mudah menghukum. Pintu pengampunan senantiasa terbuka bagi orang yang 

bertobat dan mau kembali pada Tuhan. 

1.9.4 Tanggung Jawab Bersama 

 Salah satu ketidakadilan yang terjadi dalam masalah aborsi ialah pandang bahwa masalah 

aborsi hanyalah masalah para perempuan saja. Ini tentu saja tidak adil. Sumber masalahnya 

sendiri (janin dalam kandungan) bukanlah hanya hasil dari perbuatan perempuan tanpa laki-laki 

tidak akan terjadi janin itu. Oleh karena itu, sudah selayaknya bahwa tanggung jawab ini juga 

dipikul bersama. Seringkali terjadi aborsi dipilih orang para laki-laki untuk membebaskan diri 

dari tanggung jawabnya terhadap perempuan dan membebaskan diri dari akibat perbuatannya 

sendiri. 

 Dalam hal ini, perempuan selalu berada dalam posisi yang lemah, sudah malu, lalu 

kehilangan masa depan dan masih harus menderita secara fisik dan psikis oleh karena aborsi itu; 

sementara itu pihak laki-laki yang seharusnya sama-sama bertanggung jawab tidak mau 

menyentuh persoalan itu. Oleh karena itu, aborsi sering menjadi tindak ketidakadilan dan 

kesewenang-wenangan laki-laki terhadap perempuan
50

. 
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