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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Saat ini perkosaan adalah kejahatan yang sangat sering terjadi, hampir 

disetiap harinya media cetak ataupun elektronik selalu memberitakan kasus 

perkosaan. Sebagian besar korban perkosaan adalah kaum perempuan, 

kelemahan fisik yang dimiliki kaum perempuan menjadikan mereka semakin 

rentan menjadi korban perkosaan, hasil penelitian dari Abar & Subardjono 

menyatakan setiap perempuan dapat menjadi korban dari kasus perkosaan 

tanpa mengenal usia, kedudukan, pendidikan, dan status
1
. Di Indonesia kasus 

perkosaan menempati peringkat nomor 2 setelah pembunuhan, data dari 

Kalyanamitra menunjukkan bahwa setiap 5 jam, ditemui 1 kasus perkosaan
2
. 

Masalah kekerasan seksual (perkosaan) merupakan salah satu bentuk kejahatan 

yang melecehkan dan menodai harkat manusia, secara patut dikategorikan 

sebagai jenis kejahatan melawan kemanusiaan (crime againts humanity)
3
. 

Perempuan korban perkosaan beberapa diantaranya bahkan harus ada yang 

menanggung beban kehamilan akibat dari kejahatan para laki-laki tidak 

bertangung jawab yang telah memperkosanya, hal ini tentunya sangat 

                                                             
       

1
 Dhian Ertanto. 2013. Kajian Yuridis Pengguguran Kandungan (abortus) dalam peraturan 

perundang-undangan di Indonesia terkait dengan Perlindungan Hak-hak Korban 

Perkosaan.http://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ca. Diakses 

tanggal 19-09-2014, jam 8.15, halaman 2 

        
2
 Ekandari Sulistyaningsih dan Fahturochman . 2002. Dampak Sosial Psikologis perkosaan 

(Buletin Psikologi, Universitas Gadja Mada). http://fatur.staff.ugm.ac.id/file/JURNAL%20-

%20Dampak%20Sosial-Psikologis%20Perkosaan.pdf. diakses tanggal 19-09-2014, jam 8.10, 

halaman 2 

        
3
 Dhian Ertanto. Op.cit. hal 3 
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memberatkan kehidupan korban dikarenakan telah dirampas haknya masih 

harus menanggung beban kehamilan. 

Melihat banyaknya kasus perkosaan dan bahkan diantara korbannya harus 

menanggung beban kehamilan, tentunya sebagai pemimpin yang berwenang 

mengambil suatu tindakan yang menjadi persoalan di masyarakat Presiden 

menetapkan prodak hukum berupa Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014  

Tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan turunan dari UU No 36 Tahun 

2009 Tentang Kesehatan. Pada bab IV PP No 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi mengatur tentang indikasi kedaruratan medis dan 

perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi. Pengecualian atas 

larangan aborsi sebelumnya telah diatur dalam UU No 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan, tetapi diatur lebih khusus lagi pada PP No 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi. Kewenangan Presiden salah satunya adalah 

menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan Undang-undang 

sebagaimana mestinya
4
, hal ini juga seperti yang tertuang pada Undang-undang 

Dasar Republik Indonesia 1945  Pasal 5 ayat (2).  

Setelah disahkannya PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

Reproduksi khususnya mengenai aborsi akibat perkosaan yang tertuang pada 

bab IV,  banyak menimbulkan berdebatan di masyarakat.  Terdapat pihak yang 

menyetujui aborsi akibat perkosaan dan ada pula pihak yang tidak setuju, 

padahal sebelum disahkan PP No 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

                                                             
        

4
 Jimly Asshiddiqie. 2012. Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca 

Reformasi. Sinar Grafika. Jakarta. Hal, 102  
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Reproduksi ini, aborsi akibat perkosaan terlebih dahulu sudah diatur dalam UU 

No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.  

 

Tabel 1 

Alasan Setuju dan Tidak Setuju Terkait Aborsi Akibat Perkosaan Pada PP 

No. 61 Tahun 2014, 
5
 

Setuju Tidak Setuju 

1. Aborsi diijinkan bagi korban 

perkosaan salah satu 

faktornya adalah banyaknya 

korban perkosaan yang masih 

di bawah umur dan mereka 

masih belum siap untuk 

memiliki anak, bahkan 

korban perkosaan yang telah 

dewasa masih banyak yang 

mengalami trauma yang 

sangat panjang dan tidak 

menyayangi bayi yang 

dilahirkan dan akhirnya bayi 

tersebut banyak yang 

ditelantarkan (pendapat Dr 

Nafisah Mboi,SpA, MPH,) 

 

2. PP No. 61 Tahun 2014 tidak 

melanggar syariat agama 

karena sudah sesuai dengan 

1. Isi dari PP No. 61 pada pasal 31 

yang memperbolehkan aborsi 

pada korban perkosaan 

rumusannya sangat umum, dan 

rentan untuk disalahgunakan, 

selain itu aborsi adalah tindakan 

yang diharamkan oleh agama 

(Pendapat Hj. Tutty, pimpinan 

MUI bidang Pemberdayaan 

Perempuan) 

 

2. PP yang memperbolehkan 

aborsi akibat perkosaan dapat 

membuka cela untuk 

disalahganakan oleh pihak yang 

tidak bertanggung jawab, dan 

hal ini dapat melonggarkan 

ikatan moral dan 

menjerumuskan banyak pihak, 

selain itu dalam kode etik 

                                                             
      

5
 Forum. No 15, Tahun XXIII/ 18-24 Agustus 2014 
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fatwa MUI dimana aborsi 

boleh dilakukan dengan 

syarat tidak lebih dari 40 hari 

setelah haid terakhir 

(Pendapat Lukman Hakim 

Syarifuddin) 

 

3. PP No. 16 Tahun 2014 

pertimbangannya demi 

menjaga kondisi korban 

perkosaan, hal ini tentunya 

dapat didukung dari pada 

akhirnya menimbulkan efek 

yang tidak diinginkan 

(Pendapat Ketua Komisi 

Fatwa MUI Prof. Dr. 

Hasanudin Af, MA) 

 

4. Aborsi akibat perkosaan 

boleh dilakukan karena 

dalam hal perkosaan berbeda 

dengan zina, dan akan 

menimbulkan traumatik bila 

harus tetap melahirkan 

(pendapat Ketua MUI H. 

Amidhan) 

 

5. PP No. 61 Tahun 2014 

bertujuan untuk melindungi 

hak perempuan korban 

perkosaan yang telah 

kedokteran, Pasal 7d yang 

menyebutkan bahwa, setiap 

dokter harus senantiasa 

mengingat tentang kewajiban 

melindingi hidup makhluk 

insani (pendapat Zainal Abidin, 

Ketua IDI) 

 

3. Pelegalan aborsi akibat 

perkosaan bertentangan dengan 

UU Perlindungan anak No. 23 

Tahun 2002, yang 

mendefinisikan anak yang harus 

dilindungi disebutkan sebelum 

18 tahun hingga anak masih 

dalam kandungan, artinya 

negara secara hukum 

melindungi anak sejak dalam 

kandungan, sehingga otoritas 

mencabut hak hidup hanya ada 

pada Tuhan (pendapat Ketua 

komisiNasional Perlindungan 

Anak, Arist Merdeka Sirait) 

 

4. Aborsi seharunya tidak perlu 

diatur secara khusus, karena 

aborsi bersifat post major, dapat 

dilihat pada saat ini bahwa 

sebelum aborsi dilegalkan sudah 

banyak aborsi yang dilakukan 

secara sembunyi-sembunyi, 
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memiliki hak sempurna, 

harus didahulukan haknya 

ketimbang janin yang masih 

dalam proses memiliki hak 

hidup, secara sederhana 

bahwa sesuatu yang sudah 

nyata memiliki prioritas 

perlindungan hukum dari 

pada sesuatu yang belum 

nyata (pendapat Dr. 

Zulfirman, SH, MH 

pengamat hukum universitas 

Islam Sumatra Utara) 

dikawatirkan begitu disahkan 

jumblahnya akan semakin 

bertambah (pendapat Pengamat 

hukum Universitas Islam Negeri 

(UIN) Syarif Hidayatullah 

Jakarta, JM Muslim)  

 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka penulis mengangkat judul 

“Pengaturan Aborsi Akibat Perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi Ditinjau dari  Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 

1945 Pasal 28 A, 28 B (2), 28 G, 28 H (1) Dan  34 (3)”. Dalam hal ini penulis 

meninjau aborsi akibat perkosaan dengan pasal-pasal yang terdapat pada Undang-

undang Dasar Republik Indonesia 1945,  dikarenakan Undang-undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 adalah prodak hukum tertinggi dalam herarki 

perundang-undangan di Indonesia, sehingga aturan apapun yang dibuat tidak 

boleh bertentangan dengannya. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 

juga mengatur tentang hak-hak fundamental dari Warga Negara Indonesia, seperti 

diketahui berdasarkan pemaparan pada tabel I dapat dilihat bahwa salah satu 

alasan pihak yang setuju atau tidak setuju pada PP No 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi adalah terkait dengan HAM. Dalam pembahasannya 
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penulis menganalisa kesesuaian peraturan pelegalan aborsi pada korban perkosaan 

dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan 

turunan dari UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditinjau dari pasal 28 A, 

28 B (2), 28 G, 28 H (1) dan 34 (3) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 

1945.  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang yang telah penulis paparkan di atas maka penulis membuat 

rumusan masalah :  

1. Bagaimana pengaturan aborsi akibat perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 

2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ditinjau dari  Undang-Undang Dasar 

Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A, 28 B (2), 28 G, 28 H (1) dan 34(3) ?  

2. Bagaimana upaya agar pengaturan aborsi akibat perkosaan dalam PP No. 

61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi dapat efektif dan sesuai 

dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A, 28 B 

(2), 28 G, 28 H (1) dan 34 (3) ?  

C. Tujuan Penelitian : 

Dari rumusan masalah di atas maka diketahui tujuan penelitian yang dilakukan 

oleh penulis adalah : 

1. Untuk mengetahui dan memahami pengaturan aborsi akibat perkosaan 

dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi ditinjau dari  

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A, 28 B (2), 28 

G, 28 H (1) dan 34 (3).  
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2. Untuk mengetahui dan memahami upaya pengaturan aborsi akibat 

perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi 

agar dapat berjalan dengan efektif dan dan sesuai dengan Undang-Undang 

Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 28 A, 28 B (2), 28 G, 28 H (1) dan 

34 (3).  

D. Manfaat Penelitian  

 Adapun manfaat yang diperoleh dari penelitian hukum ini adalah : 

1. Manfaat Teoritik : 

  Dapat menambah pengetahuan berkaitan dengan adanya penerapan 

peraturan aborsi akibat perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang 

Kesehatan Reproduksi yang merupakan turunan dari UU No 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan, bila ditinjau dari pasal yang ada dalam Undang-undang 

Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya pasal 28 A, 28 B (2), 28 G, 28 H 

(1) dan 34 (3)  

2. Manfaat Praktis : 

a. Bagi Penulis 

   Diharapkan dengan melakukan penelitian tersebut penulis dapat 

menambah ilmu, terutama berkaitan aborsi pada korban perkosaan dalam PP 

No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan turunan 

dari UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan,  bila ditinjau dari pasal yang 

ada dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya pasal 

28 A, 28 B (2), 28 G, 28 H (1) dan 34 (3), serta dapat melihat masalah tersebut 

dari berbagai sisi baik dari segi ibu maupun anak.  
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b. Bagi Masyarakat 

   Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat lebih menambah wawasan 

dan menambah informasi khususnya berkaitan dengan aborsi pada korban 

perkosaan dalam PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang 

merupakan turunan dari UU No 36 Tahun 2009 Tentang kesehatan, bila 

dikaitkan dengan Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. 

Diharapkan pula masyarakat menjadi tahu keadaan dari ibu dan anak akibat 

perkosaan, sehingga masyarakat menjadi tidak mudah mengucilkan 

perempuan korban perkosaan, anak yang akan dilahirkan.  

c. Bagi Pemerintah 

  Diharapkan dapat memberi masukan bagi pemerintah untuk mengambil 

suatu kebijakan yang lebih tegas dan sesuai  dalam pengaturan aborsi pada 

korban perkosaan, sehingga tidak disalah artikan dan disalahgunakan oleh 

orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Dalam mengambil kebijakan 

berpijak pada Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945 sebagai prodak 

hukum tertinggi dalam herarki perundang-undangan.  

E. Kegunaan Penelitian 

1. Untuk memberi masukan bagi pemerintah dalam mengambil suatu 

kebijakan dan keputusan agar lebih tegas, dan juga memberikan 

pengawasan yang ketat dalam aborsi pada korban perkosaan karena 

masalah ini sangat sensitif menyangkut hak hidup seseorang sehingga 

akan membahayakan bila disalah artikan dan disalah gunakan oleh pihak 

yang tidak bertanggungjawab.  
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2. Untuk menambah wawasan dan menambah informasi masyarakat  

berkaitan pelegalan aborsi akibat korban perkosaan dan paham keadaan 

dari perempuan dan anak korban perkosaan sehingga masyarakat tidak 

mudah mengucilkan mereka, dan mereka tetap dapat menikmati hak hidup 

yang layak sebagai warga negara Indonesia, seperti yang tertuang dalam 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.  

F. Metode Penulisan  

1. Metode Pendekatan 

  Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan normatif, 

yaitu penelitian yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem 

norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, 

kaidah dari peraturan perundang-undangnan, putusan pengadilan, perjanjian 

serta doktrin
6
. Peneliti akan meneliti peraturan yang berkaitan dengan aborsi 

akibat korban perkosaan yang dalam hal ini mengkhususkan PP No. 61 tahun 

2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan turuanan dari UU No 

36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bila ditinjau dari pasal yang ada dalam 

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya pasal 28 A, 28 B 

(2), 28 G, 28 H (1) dan 34 (3), dimana Undang-undang Dasar Republik 

Indonesia 1945 merupakan prodak hukum tertinggi dalam herarki perundang-

undangan.  

                                                             
        

6
 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan 

Empiris. Pustaka Pelajar. Yogjakarta. Hal, 34 
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2. Jenis Bahan Hukum 

  Kerena penelitian yang dilakukan menggunakan metode pedekatan 

normatif, maka jenis bahan hukumnya adalah : 

a. Bahan hukum primer 

  Untuk mendukung penelitian ini maka penulis menggunakan bahan hukum 

primer yang terdiri dari Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, 

KUHP, UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No 23 Tahun 2002 

Tentang Perlindungan Anak,  PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan 

Reproduksi, Kode Etik Kedokteran.  

b. Bahan Hukum Skunder 

 Untuk membantu penelitian yang diangkat maka penulis menggunakan buku, 

jurnal, hasil penelitian, artikel dalam internet yang relevan dengan judul 

penulis.  

c. Bahan hukum Tersier 

 Untuk menunjang bahan hukum primer dan tersier penulis juga menggunakan 

bahan hukum tersier yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan lain-lain 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan oleh penulis, adalah 

studi kepustakaan dan studi dokumen, yaitu dengan cara mencari data dari 

buku-buku, dokumen dan juga peraturan perundang-udangan yang berkaitan 

dengan judul atau masalah yang diangkat oleh penulis. Bahan hukum primer 

berupa Peraturan Hukum penulis dapat dari mendownload di Internet.Bahan 
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hukum skunder penulis dapat dari buku, media massa,  jurnal dan skripsi yang 

didapat dari kampus dan dari mendownload di internet. 

4.   Teknik Analisa Bahan Hukum 

Teknik analisa yang penulis lakukan adalah analisa kesesuaian, karena 

penulis menganalisa pengesahan peraturan aborsi pada korban perkosaan dalam 

PP No. 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi yang merupakan 

turuanan dari UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan ditinjau dari pasal yang 

ada dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya pasal 28 

A, 28 B (2), 28 G, 28 H (1) dan 34 (3).   

G. Sistematika Penulisan 

BAB 1 : PENDAHULUAN 

Pada bab ini penulis menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan hukum. 

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang terdiri dari kerangka teori dan 

kerangka pemikiran, hal-hal tersebut merupakan landasan yang mendasari analisis 

hasil penelitian yang diperoleh dari studi kepustakaan yang mengacu pada pokok-

pokok permasalahan dalam penelitian ini.  

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis menguraikan hasil penelitian dan pembahasan dengan 

teknik analisis data yang telah ditentukan dalam sub bab metode penelitian. 
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BAB IV: PENUTUP 

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dari hasil yang diperoleh serta 

memberikan saran berkaitan dengan permasalahan yang dibahas.  

 

 

 

 


