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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A.  Latar belakang masalah 

Di Indonesia sampai saat ini masih sangat sulit menetapkan angka aborsi yang 

pasti, terutama aborsi illegal atau yang melanggar hukum. Luasnya tindakan aborsi, tidak 

terlepas dari adanya kehamilan yang tidak diinginkan (unwanted pregnancy). Ada 

beberapa alasan mengapa wanita tidak menginginkan kehamilannya. Antara lain adalah 

alasan kesehatan, psikososial, ekonomi, kehamilan diluar nikah, kehamilan akibat 

perkosaan atau hubungan incest dan kehamilan akibat kegagalan kontrasepsi. Meskipun 

aborsi di Indonesia dianggap illegal, namun kenyataan di lapangan membuktikan bahwa 

banyak orang yang melakukan praktek aborsi, mulai dari dukun sampai tenaga medis 

professional. Adanya tenaga medis yang melakukan praktek aborsi tidak lepas dari 

tingginya permintaan aborsi di masyarakat. Kontroversi mengenai aborsi tidak akan surut 

dari perdebatan pro dan kontra, karena aborsi tidak hanya terkait dengan masalah 

kesehatan, tetapi di dalamnya juga erat kaitannya dengan etika, moral, agama dan hukum. 

Menggugurkan kandungan atau aborsi dalam dunia kedokteran dikenal dengan 

istilah “abortus” yaitu pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) 

sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Mengandung pengertian berakhirnya 

kehamilan dimana janin belum dapat hidup di luar rahim (viable), yakni untuk usia 
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kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Ini adalah suatu 

proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. 

Pengguguran kandungan lazim disebut Aborsi. Aborsi itu sendiri dapat terjadi, 

baik karena perbuatan manusia (Abortus Provocatus), maupun karena sebab alamiah 

yakni terjadi dengan sendirinya bukan karena perbuatan manusia (Abortus Spontaneous). 

Abortus Provocatus dibagi dalam  dua  jenis,  yaitu Abortus Provocatus Therapeuticus 

dan Abortus Provocatus Criminalis.  

Abortus Provocatus Therapeuticus  merupakan Abortus yang terjadi karena 

perbuatan manusia dapat terjadi karena didorong oleh alasan medis, di lakukan  atas dasar 

pertimbangan  kedokteran oleh  tenaga  yang  mendapat pendidikan  khusus serta dapat 

bertindak secara professional, misalnya wanita yang hamil menderita suatu penyakit dan 

untuk menyelamatkan nyawa wanita tersebut kandungannya harus digugurkan, 

Sedangkan Abortus Provocatus Criminalis adalah merupakan Abortus yang terjadi 

karena didorong oleh alasan-alasan yang tidak dibenarkan oleh hukum, dilakukan secara 

sembunyi-sembunyi dan  biasanya  oleh  tenaga  yang  tidak terdidik secara khusus. 

Aborsi  merupakan salah  satu  penyebab  kematian  wanita  dalam  masa  subur di 

negara-negara berkembang. Aborsi juga merupakan  masalah  yang cukup  rumit, karena  

menyangkut banyak aspek kehidupan manusia yang berkaitan dengan etika, moral dan 

agama serta hukum. KUHP tidak membedakan  antara Abortus Provocatus Therapeuticus 

dan  Abortus Provocatus Criminalis. Semua  abortus,  tanpa  memandang alasan-

alasannya, merupakan  suatu  tindakan  yang  dapat dikenai sanksi pidana. Dalam  

konteks kehidupan  sehari-hari, masalah  pengguguran kandungan  tampak terpendam  

dan  tanpa  gejolak.  Namun  demikian,  praktik pengguguran  kandungan  yang  
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dilakukan  oleh  orang-orang  yang  tidak bertanggung jawab berjalan terus secara 

sembunyi-sembunyi. Bahkan akhir-akhir ini media massa menulis tentang aborsi atau 

pengguguran kandungan yang dilakukan tenaga medis. 

Praktik aborsi  sudah  bukan  rahasia  lagi, terutama  sebagai akibat dari semakin 

meluasnya budaya pergaulan bebas dan prostitusi dewasa ini. Juga  dengan  semakin  

meningkatnya  kasus-kasus kehamilan  di  luar nikah dan multiplikasi keragaman 

motivasi. Hal tersebut pada gilirannya mendorong orang-orang  tertentu  cenderung  

menggugurkan  kandungan  sebagai solusi untuk menghilangkan aib. 

Di dalam Kitab  Undang-Undang  Hukum  Pidana  (KUHP) tindakan 

pengguguran  kandungan  yang  disengaja digolongkan  ke  dalam  kejahatan terhadap  

nyawa  (Bab  XIX  Pasal 346  sampai dengan  Pasal 349 KUHP).Namun  dalam  pasal 15  

Undang-undang  Nomor 23  Tahun  1992 Tentang kesehatan dinyatakan bahwa dalam 

keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil atau janinnya, dapat 

dilakukan tindakan medis tertentu.  Keberadaan  praktik aborsi  kembali  mendapat 

perhatian  dengan  disyahkannya  Undang-Undang  Nomor 36  Tahun  2009 Tentang  

Kesehatan.  Meski demikian  Undang-undang  ini  menimbulkan kontroversi  diberbagai  

lapisan  masyarakat karena  adanya  pasal-pasal  yang mengatur mengenai aborsi dalam  

praktek medis  Pasal-pasal tersebut adalah 75, 76 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009. 

Oleh karena itu sudah cukup jelas bahwa melakukan aborsi itu merupakan  

tindakan kejahatan, tetapi juga  bisa merupakan tindakan illegal yang dibenarkan undang-

undang. Berdasarkan  pemaparan  di atas, maka  penulis  tertarik  untuk  mengupas upaya  
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penegakan  hukum  terhadap  masalah  Aborsi (abortus  provocatus  criminalis) terutama 

yang terjadi di Kota Malang. 

B.  Rumusan masalah 

1. Faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Aborsi? 

2. Upaya-upaya yang ditempuh oleh pihak kepolisian dalam menanggulangi Aborsi 

di Kota Malang? 

C.  Tujuan penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a) Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya Aborsi 

b) Untuk mengetahui upaya  dalam menanggulangi Aborsi. 

D.  Manfaat penelitian 

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka karya tulis ini diharapkan nantinya dapat 

memberikan hasil yang bermanfaat yaitu :  

1. Manfaat Teoritis 

a. Diharapkan agar skripsi ini mampu menjadi bahan informasi dan 

pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum 

pidana. 

b. Diharapkan agar skripsi ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi 

bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki 

cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi penulis 

Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan mengenai Aborsi (abortus  

provocatus  criminalis). Selain itu, juga sebagai syarat untuk memperoleh 

gelar kesarjanaan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah 

Malang. 

b. Bagi Masyarakat 

Sebagai tambahan informasi kepada masyarakat mengenai aborsi di mata 

hukum. Dan untuk para orang tua agar lebih mengawasi anak-anaknya 

dengan baik dan menjahui tindakan aborsi yang sudah mulai menjalar 

dalam pergaulan anak muda saat ini. 

E. Metode penelitian 

1. Metode pendekatan  

Metode pendekatan yang digunakan dalam mengkaji permasalahan ini adalah yuridis 

sosiologis, yaitu melihat hukum sebagai prilaku manusia dalam masyarakat, yang dalam 

hal ini penulis mengungkap fenomena mengenai suatu tindak pidana aborsi yang terjadi 

di Kota Malang, untuk ditemukan suatu fakta yang kemudian penulis bisa menarik suatu 

permasalahan untuk diidentifikasi yang selanjutnya di analisa untuk ditemukan 

penyelesaian masalah dari fenomena yang muncul tersebut. 

2. Lokasi penelitian   

Kota Malang adalah termasuk salah satu kota pendidikan dan pariwisata yang terdapat di 

Jawa timur. Oleh sebab itu, Kota Malang rentan terhadap masalah – masalah hubungan 
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sex di luar nikah. Dan sebagian besar banyak yang mengalami kehamilan di luar nikah. 

Itulah sebabnya penulis tertarik menetapkan lokasi penelitian Aborsi (abortus  

provocatus  criminalis) ini di Kota Malang.  

3. Jenis dan sumber data  

Adapun  metode  penelitian  yang  dapat dipergunakan  untuk memperoleh data guna 

menyusun skripsi ini sebagai berikut :  

a. Data Primer  

Data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan beberapa 

informan di Polresta Malang, dan para masyarakat yang bisa dianggap 

sebagai informan, maupun masyarakat yang terlibat secara langsung 

sebagai pelaku Aborsi. Serta mencatat dokumen hukum (Perundang-

undangan) yang berhubungan dengan penulisan tugas akhir ini. 

b. Data Sekunder   

Adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan yaitu penelitian 

kepustakaan, yaitu dimana dengan membaca buku-buku yang ada 

hubungannya dengan tindak pidana Aborsi (abortus provocatus  

criminalis), kemudian membandingkan antara satu dengan yang lain dan 

dari hasil perbandingan itulah ditarik kesimpulan sebagai bahan kajian.  
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4. Teknik pengumpulan data  

Metode penelitian skripsi ini dengan mengadakan penelitian dengan dua cara yaitu :  

1. Interview (wawancara)  

Mengadakan tanya jawab secara langsung kepada anggota unit PPA Penyidik 

Setiawan, dan unit PPA Dina di Polresta Malang. Selain itu untuk mencapai data 

yang lebih akurat, juga mengadakan tanya jawab langsung terhadap  beberapa 

pihak – pihak di masyarakat, baik yang terlibat langsung maupun yang tidak 

terlibat langsung dengan tindak pidana Aborsi (abortus provocatus  criminalis).  

2. Dokumentasi 

Yaitu diperoleh dengan mencatat dan menyalin data – data yang diperlukan dari 

berbagai sumber dan arsip – arsip yang ada ditempat penelitian yang berkaitan 

dengan tindak pidana aborsi yaitu dalam  rumusan  Pasal 346, 347, 348, dan 349 

KUHP. Selain itu juga diambil dari undang – undang Kesehatan karena berkaitan 

dengan Aborsi, yaitu Pasal 75, 76, 77 UU NO.36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

5. Analisis data  

Data  yang  diperoleh  sebagaimana  tersebut, agar menjadi sebuah karya ilmiah (skripsi) 

yang terpadu dan sistematis, dihubungkan dengan teori kemudian  dianalisis secara 

kualitatif dan dideskripsikan dengan jalan menguraikan dan menggambarkan 

permasalahan yang berhubungan dengan masalah tindak pidana aborsi ini. 
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F.  Sistematika penulisan 

Bab I :   Pendahuluan 

             Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang permasalahan yang 

diangkat yaitu mengenai Aborsi (abortus  provocatus  criminalis), permasalahan 

yang akan dibahas, tujuan penelitian, manfaat penulisan baik secara manfaat 

teoritis maupun manfaat praktis, metode yang digunakan dalam penelitian, serta 

sistematika penulisan skripsi. 

Bab II   :   Tinjauan pustaka 

             Didalamnya berisi materi penjelasan – penjelasan mengenai pengguguran 

kandungan (abortus), dan kaitannya dengan kejahatan suatu pengguguran 

kandungan (abortus  provocatus  criminalis). Juga berisi mengenai perbedaan dan  

persamaan antara  pengguguran kandungan (abortus) dengan pembunuhan anak, 

Faktor – faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan pengguguran 

kandungan, serta upaya - upaya apa saja untuk menanggulanginya. 

Bab III  :  Hasil penelitian dan pembahasan 

             Pada bab pembahasan ini dipaparkan data - data yang telah diperoleh dari 

penelitian di Polresta Malang dan penelitian di lapangan, di dalamnya meliputi 

pembahasan mengenai data – data kasus kejahatan Aborsi (abortus provocatus  

criminalis) yang ada di kota Malang. 
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Bab  IV   :   Penutup 

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan dari hasil pembahasan serta 

saran yang dapat diberikan dari hasil penelitian yang telah dilakukan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


