
BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah 

 Kualitas dan kuantitas kejahatan sehari-hari seolah tak lagi 

terbendung. Harian ibu kota yang memberitakan seputar kejahatan tak 

pernah kehabisan berita, bahkan tayangan televisi swasta semuanya 

menyajikan berita khusus kriminal berdurasi minimal tiga puluh menit 

perharinya (Januari, 2009)1.  

Antara lain kejahatan seksual atau biasa disebut dengan perkosaan 

yang semakin hari semakin menjadi bumerang bagi masyarakat, karena 

begitu banyak jenis serta motif  yang berbeda-beda menambah kemulusan 

aksi para pelakunya. Diberitakan oleh salahsatu media tulis, bahwa ada 

beberapa kasus pemerkosaan dan pembunuhan terhadap mahasiswa UI 

kerap terjadi lima tahun terakhir (Januari, 2009)2. 

 Ada beberapa alasan yang menjadi penyebab terjadinya tindakan 

perkosaan. Pertama, adanya pornografi dan pornoaksi yang semakin hari 

semakin marak. Hal ini bisa dilihat dari tampilan-tampilan beberapa media 

elektronik maupun media tulis yang kebanyakan didominasi dengan hal-

hal yang belum pantas dan layak ditonton oleh beberapa kalangan, apalagi 

                                                
1  Erlangga Masdiana, “Ketika Kejahatan Makin Bervariasi”, Majalah Al-Falah, Edisi 250 

(Januari, 2009) hal 15. 
2  Ibid. Hal. 15. 



bagi mereka yang masih belum memiliki nilai agama yang kuat sebagai 

pegangan.  

Sekarang yang lagi marak adalah kasus perkosaan yang terjadi banyak 

dipengaruhi VCD porno yang ditonton pelaku pemerkosaan.  

Selain itu, seperti yang diberitakan oleh salahsatu stasiun televisi 

swasta bahwa komik, yang merupakan bacaan favorit anak-anak dan 

remaja ternyata gambar-gambar didalamnya didominasi dengan adegan-

adegan yang tidak edukatif, bahkan lebih mengarah kepada hubungan intin 

“hubungan suami istri”.  

Hal tersebut bisa dilihat dari film-film layar lebar maupun iklan-

iklan ditelevisi. Ini sangat potensial sebagai pemicu timbulnya kejahatan 

seksual, pemerkosaan bahkan pembunuhan, jika dibiarkan begitu saja. 

Kedua, corak hidup masyarakat modern dengan paham kebebasan. 

Salahsatu cirinya yaitu Individualisme3, dengan memisahkan diri dari 

norma-norma sosial.  

Paham tersebut telah dianut oleh sebagian besar masyarakat kita 

khususnya kota-kota besar. Sebagai contoh paham modern adalah 

hubungan seksual bukan lagi menjadi bagian dari ruang pribadi 

(perkawinan), namun dipahami sebagai hak asasi.  

Berdasarkan data dari Badan Koordinasi Keluarga Berencana 

Nasional (BKKBN) 2010, ada sekitar 51 persen remaja di Jabodetabek 

telah melakukan hubungan seks pranikah, artinya dari 100 remaja, 51 

                                                
3  Nasr, Seyyed Hosein, Menjelajah Dunia Modern, Mizan, 1994, Bandung, hal. 56. 



sudah tidak perawan, ungkap Kepala BKKBN. Hal ini sangat riskan dan 

dilematis melihat kenyataan rusaknya moral dan terkikisnya budaya dan 

adat Indonesia oleh generasi bangsa. 

Kehamilan yang tidak diinginkan akibat perkosaan selalu 

menimbulkan dampak negatif terhadap korban maupun janin, apalagi 

pelakunya adalah orang yang dikenal bahkan sangat dekat dengan korban. 

Akan timbul trauma panjang bagi korban perkosaan yang diawali dengan 

munculnya perasaan terhina dan ternoda, akhirnya merasa rendah diri, 

dengan begitu sedikit demi sedikit akan berkurang rasa empatinya. 

Selain itu, korban tidak dapat bersosialisasi dengan lingkungannya 

karena hal ini dianggap sebagai aib, akhirnya menimbulkan stress dan bisa 

berakibat fatal dengan skizofrenia (gila)4.  

Ditambah adanya janin hasil perkosaan menimbulkan rasa cemas 

pada diri korban, selalu dihantui bayangan buruk, tidak bisa melanjukan 

pendidikan, berhenti dari pekerjaan jadinya hilang gairah hidup dan 

berlanjut dengan depresi, pada akhirnya muncul keinginan untuk 

menggugurkan janin dalam kandungannya bahkan untuk bunuh diri.  

Islam sangat menekankan agar kita tidak boleh berputus asa 

apalagi bunuh diri, seperti dalam Al-Quran Surat An-Nisa’ ayat 29 5: 

….. 

                                                
4  Hawari, Dadang, psikiater, Al-Quran Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan Jiwa, PT Dana 

Bakhti Prima Yasa, 1999, Yogyakarta, ha1. 26. 
5  Asy-sya’rani, Mutawally, Dosa-Dosa Besar, Gema Insani Press, 2000, Jakarta, hal. 38. 



“…Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah 
adalah maha penyayang kepada kamu”. (QS. 03: 29) 

Begitu juga, jika anaknya lahir masyarakat tidak siap menerimanya 

bahkan mendapat stigma sebagai anak haram yang tidak boleh bergaul 

dengan anak-anak yang lain dilingkungannya serta mendapat perlakuan 

negatif yang lainnya. Sementara jika digugurkan, selain tidak ada tempat 

pelayanan yang aman dan secara hukum dianggap sebagai tindakan 

kriminal serta menyalahi norma susila, agama, budaya dan sosial.  

Perkosaan selalu memiliki korelasi terjadinya aborsi, dimana 

perkosaan yang kemudian bisa menimbulkan kehamilan yang tidak 

dikehendaki yang akhirnya memilih aborsi sebagai jalan satu-satunya 

untuk meniadakan janin yang ada dalam kandungannya.  

Aborsi dapat dikatakan sebagai fenomena yang “terselubung” 

karena praktek aborsi sering tidak muncul di permukaan, bahkan ditutupi 

oleh pelaku ataupun masyarakat. Hal ini disebabkan hukum formal dan 

nilai-nilai agama, social serta budaya yang hidup dimasyarakat yang 

melihat aborsi sebagai sebuah kejahatan. 

Aborsi dalam dunia medis terbagi menjadi dua macam6. Pertama, 

abortus spontaneus atau aborsi yang terjadi tanpa adanya unsur 

kesengajaan, semisal adanya kecelakaan, penyakit sypilis dan lain 

sebagainya. Kedua, disebut abortus provocatus atau aborsi yang dilakukan 

atas dasar kesengajaan, dan aborsi ini dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu 

abortus artificialis therapicus atau aborsi yang biasa dilakukan oleh dokter 

                                                
6  Zuhdi , Masjfuk,  Masail Fiqhiyah, PT Toko Gunung Agung, 1997, Jakarta, hal. 78. 



karena indikasai medis, serta abortus provocatus criminalis atau aborsi 

yang dilakukan karena kehamilan yang tidak diharapklan, salahsatunya 

adalah karena perkosaan7. 

Dari penelitian WHO diperkirakan 20-60 persen aborsi di 

Indonesia adalah aborsi disengaja (induced abortion). Penelitian di 10 kota 

besar dan enam kabupaten di Indonesia memperkirakan dari sekitar 2 juta 

kasus aborsi, 50 persennya terjadi diperkotaan.  

Seorang Jurnalis, Uddin, mengatakan, kasus aborsi di perkotaan 

dilakukan secara diam-diam oleh tenaga kesehatan (70 persen), sedangkan 

di pedesaan dilakukan oleh dukun (84 persen). Klien aborsi terbanyak 

berada pada kisaran usia 20-29 tahun8. 

Aborsi memiliki hubungan yang sangat erat dengan kesehatan 

reproduksi wanita. Apabila terjadi kesalahan pada praktek aborsi bisa 

menyebabkan komplikasi-komplikasi, kemandulan bahkan kematian pada 

wanita hamil.  

Namun pertentangan moral dan agama yang mempersulit adanya 

kesepakatan tentang kebijakan penanggulangan masalah aborsi 

menyebabkan aborsi yang ilegal & aborsi tidak aman masih tetap berjalan. 

Hal ini menjadi masalah besar yang masih mengancam perempuan dalam 

masa reproduksi. 

                                                
7  Ibid. hal. 78. et seq. 
8  http://lenteraimpian.wordpress.com/2010/02/09/permasalahan-kesehatan-

wanita-dalam-dimensi-sosial-dan-upaya-mengatasinya.htm, 24 Maret 2011. 



Kasus kehamilan yang  tidak dikehendaki karena perkosaan yang 

berakhir dengan aborsi tidak aman, hanyalah salahsatu kasus yang terjadi 

di Indonesia. Pusat Penelitian Kesehatan  Universitas Indonesia 

menemukan, pertahun rata-rata terjadi sekitar 2 juta kasus aborsi tidak 

aman. Sementara WHO memperkirakan 10-50 persen dari kasus aborsi 

tidak aman berakhir dengan kematian ibu.  

Angka aborsi tak aman memang tergolong tinggi, diperkirakan 

setiap tahun di dunia terjadi sekitar 20 juta aborsi tak aman, 26 persen dari 

jumlah tersebut tergolong legal dan lebih 70.000 aborsi tak aman dinegara 

berkembang berakhir dengan kematian ibu9.  

Agama manapun sangat menentang tindakan aborsi, begitu juga 

dengan agama Islam, apalagi terhadap kehamilan yang haram (zina), 

karena ia merupakan manusia hidup tidak berdosa yang patut dihormati10.  

Sebagaimana dalam Al-Quran Al-Karim surat Al-Isra’ ayat 31:  

“ Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian karena takut 
miskin. Kamilah yang membeir rizki kepada mereka dan kepada 
kalian. Sesungguhnya membunuh mereka adalah  suatu dosa 
besar” (QS. 17:31).  

Aboris merupakan suatu bentuk pembunuhan terhada nyawa 

manusia, dan pembunuhan itu sendiri dikategorikan sebagai salahsatu dosa 

                                                
9   Angrayni, lisa, Aborsi Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif, 24 Maret 2011, dari  

http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/143-LysaHYPERLINK 
"http://www.uinsuska.info/syariah/attachments/143_Lysa Angrayni Ok1.pdf" Angrayni 
Ok1.pdf. 

10  Qardhawi, yusuf, fatwa-fatwa kontemporer (jil 2),Gema Insani Press, 1995, Jakarta, hal. 770.  



besar. Islam sangat menjunjung tinggi kesucian manusia11. Dengan alasan 

apapun, tidak dibenarkan bagi seorang wanita untuk melakukan aborsi, 

bahkan sejak bertemunya sel sperma dan sel ovum. Walaupun kehamilan 

tersebut hasil dari perbuatan yang dilarang. 

Sebagaimana cerita seorang wanita al-ghamidiyah yang 

diriwayatkan dalam kitab shahih bukhari. Ketka dia datang kepada nabi 

untuk menceritakan bahwa kehamilannya adalah hasil zina, nabi tidak 

serta merta mengambil tindakan untuk menghukumnya, namun 

memintanya datang beberapa kali hingga anaknya dilahirkan. Setelah 

kelahiran anak yang dikandung wanita tersebut, barulah Nabi mengambil 

tindakan terhadap perbuatan zina yang dilakukan oleh wanita tersebut. 

Penundaan pelaksanaan hukum qishash terhadap wanita hamil oleh 

Nabi adalah demi menjaga janinnya. Dalam hal ini syara’ memberi jalan 

bagi pemerintah untuk menghukum wanita tersebut, tetapi tidak memberi 

jalan untuk menghukum janin yang ada di dalam kandungannya12.  

Para Ulama berbeda pendapat mengenai hukum aborsi. Sebagian 

Ulama ada yang memperbolehkan, dan sebagian Ulama yang lain 

melarang keras dengan alasan yang bervariasi. Begitu juga terhadap aborsi 

yang diakibatkan oleh perkosaan. 

Banyak alasan yang menjadi penyabab seorang wanita korban 

perkosaan untuk melakukan aborsi, diantaranya yaitu karena malu dengan 

lingkungan sosialnya, status keluarga, ingin melanjutkan pendidikan, 
                                                
11  Zuhroni,  Riani, Nazarudin, Islam Untuk Disiplin Ilmu  Kesehatan Dan Kedokteran 2 (Fikih 

Kontemporer), departemen Agama, 2003, Jakarta, hal. 150 
12  Qhardawi, op. cit., hal. 105. 



belum menikah, atau bahkan keberadaan janin dalam kandungan 

mendatangkan bahaya bagi kesehatan janin maupun si ibu. 

Aborsi apabila dilakukan tidak menurut standar kesehatan yang 

berlaku, maka bisa menimbulkan beberapa kemudharatan, yaitu akan 

timbul pendarahan dan berlanjut dengan komplikasi, selain itu bisa 

mengakibatkan kemandulan bahkan bisa menyebabkan kematian bagi 

wanita tersebut13. 

Apabila dihadapkan pada permasalahan aborsi karena perkosaan 

dengan berbagai alasan, hukum tidak langsung memberikan jawaban 

dengan membolehkan atau melarang, menghalalkan atau mengharamkan,, 

namun harus dicermati dengan benar berdasarkan asas-asas hukum guna 

menghadirkan hukum yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan umat.  

Hal ini sejalan dengan Al-Quran Al-Karim Surat Al-Isra’ ayat 33, 

bahwa suatu perbuatan atau tindakan itu bisa dilakukan apabila memiliki 

alasan yang benar menurut syara’14, yaitu : 

“Dan janganlah kamu membunuh nyawa seseorang yang dilarang 
Allah kecuali dengan alasan yang benar” (QS. 17 : 33)”.  

Disini Islam memandang masalah ini dengan prinsip kaidah fikih : 

“kemudaratan itu harus dihilangkan”15. Dimana kaidah ini memberikan 

                                                
13  Mohsin Ebrahem, Abdul Fatah, “Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan, Isu-isu 

Biomedis dalam Perspektif Islam”, Mizan, 1997, Bandung, hal. 162, et seq.  
14  Ibid., hal. 126.  
15  Mujib, abdul, kaidah-kaidah ilmu fikih (Al-Qoqa’idul Fiqhiyyah), kalam Mulia, 2001, Jakarta, 

hal. 34. 



penjelasan bahwa apabila suatu kemudharatan itu telah terjadi atau akan 

terjadi maka wajib bagi kita untuk menghilangkan. 

Juga ditegaskan kembali dengan kaidah fikih : “ kemudharatan-

kemudharatan itu membolehkan hal yang dilarang ”16. Disini dijelaskan 

bahwa aborsi yang merupakan perkara yang dilarang menjadi boleh 

dilakukan karena alasan kemudharatan, atau keadaan dharurat.  

Batasan dharurat disinipun tidak hanya sekedar memberikan 

jawaban boleh atau tidak, halal atau haram, namun juga 

mempertimbangkan etika, norma dan nilai-nilai yang berlaku guna bisa 

memberikan jawaban yang sesuai dengan suatu keadaan dan kondisi yang 

dibutuhkan.  

Islam sangat menekankan prinsip kehati-hatian guna bisa 

menghadirkan sebuah hukum yang mendatangkan kemaslahatan daripada 

kemudharatan. Oleh karena itu perlu dilihat dengan jelas dan teliti 

landasan-landasan yang dipakai oleh para ulama maupun pakar hukum 

islam (mujtahid) dalam memberikan kelonggaran hukum, dalam hal ini 

tentang hukum aborsi yang disebabkan oleh perkosaan. 

Dalam hukum Indonesia, ketentuan-ketentuan yang berkaitan 

dengan aborsi terdapat dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP), Undang-undang Kesehatan (UUK) No 36 Tahun 2009, Undang-

undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002, dan Undang-undang Hak 

Asasi Manusia (HAM) No 39 Tahun 1999.  

                                                
16  Ibid.hal. 36. 



Dalam pandangan hukum positif, aborsi masih menimbulkan 

pertentangan yang keras terutama bagi para pemuka agama, karena 

dianggap sebagai suatu tindak kejahatan terhadap nyawa17. Apalagi 

terhadap kehadiran Undang-Undang Kesehatan yang baru No 36 Tahun 

2009 dalam pasal 75, 76 dan 77, yang telah melegalkan aborsi dengan 

pengecualian.  

Disini aborsi selain alasan medis, juga karena perkosaan yang 

meninggalkan trauma psikologi bagi korban mendapatkan jaminan dari 

hukum untuk mendapatkan pelayanan kesehatan (aborsi) yang aman.  

Aborsi sangat berkaitan erat dengan hak hidup bagi janin maupun 

si ibu, dimana kedudukan keduanya sama-sama penting dan harus 

dilindungi. Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009 sebagai 

pengatur perilaku manusia yang berhubungan dengan kesehatan 

diharapkan bisa memberikan sumbangsi dalam menjawab kebutuhan 

manusia guna mengisi kekosongan hukum yang ada.  

Terkait dengan legalisasi aborsi oleh Undang-Undnag Kesehatan 

No 36 Tahun 2009, apakah telah memberikan jawaban yang sesuai dengan 

kebutuhan, sejauh mana perlindungan hukum yang ditawarkan sebagai 

jaminan hukum terhadap aborsi bagi wanita korban perkosaan untuk 

mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan terjamin. 

 Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah dijelaskan 

diatas, maka penulis berkehendak mengambil judul “Aborsi Karena 

                                                
17   Chazawi, Adami, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa, Rajawali, 2001, Jakarta, hal. 111. 



Perkosaan Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif”. Dimana penulis 

ingin mengetahui dengan jelas bagaimana hukum aborsi bagi seorang 

wanita yang hamil karena perkosaan, dan seperti apa bentuk perlindungan 

yang diberikan terhadap wanita tersebut untuk mendapatkan pelayanan 

kesehatan yang aman dan terjamin. 

B. Rumusan Masalah 

Berkaca pada penjelasan di atas, maka adapun yang menjadi 

rumusan masalahnya adalah : 

a. Bagaimana hukum aborsi bagi wanita korban perkosaan dalam 

pandangan hukum islam maupun hukum positif 

b. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap wanita korban 

perkosaan yang ingin melakukan aborsi. 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan dari penulisan ini adalah : 

a. Untuk mengetahui serta menganalisa norma-norma hukum 

terutama berkaitan dengan hukum islam dan hukum positif di 

indonesia mengenai tindakan aborsi akibat perkosaan. 

b. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap wanita 

korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritis 

a. Sebagai usaha pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

bidang terkait bentuk perlindungan hukum baik dari hukum islam 



maupun hukum positif bagi wanita korban perkosaan yang ingin 

melakukan aborsi agar bisa mendapatkan pelayanan kesehatan 

yang aman oleh tenaga kesehatan yang kompeten dan yang 

berwenang sebagaimana harapan undang-undang. 

b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi pengambil kebijakan dalam 

mewujudkan peraturan yang bisa mencapai kebutuhan masyarakat 

sesuai dengan situasi dan kondisi saat ini. 

c. Sebagai sumbangan pemikiran khususnya bagi mahasiswa sebagai 

acaun penulisan ilmiah selanjutnya baik hukum islam maupun 

hukum positif, juga untuk masyarakat pada umumnya. 

2. Secara Praktis  

tujuan dari penulisan ini sebagai persyaratan dalam memenuhi dan 

melengkapi gelar Sarjana (SI) pada Fakultas Agama Islam dan 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Metode. 

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah 

pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan 

bahan pustaka atau studi kepustakaan.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan melalui Undang-Undang, 

Al-Quran, As-Sunnah, serta Peraturan- peraturan lain yang terkait 

sebagai sumber hukum juga sumber-sumber lain yang mendukung 

kelengkapan penulisan ini.  



2. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum yang digunakan skripsi ini adalah bahan hukum 

primer dan sekunder.  

1.   Bahan hukum primer, antara lain : 

a. Al-Quran 

b. As-Sunnah (Hadits Nabi) 

c. KUHP 

d. UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 

e. UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM 

f. UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dan 

Perempuan 

2.   Bahan hukum sekunder, antara lain : 

Adapun yang menjadi sumber bahan hukum sekunder, antara 

lain literatur yang berkaitan dengan masalah yang dibahas, data-

data dari internet, majalah, makalah, serta jurnal yang relevan 

dengan penulisan skripsi ini. 

F. Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Bab ini merupakan pengantar skripsi secara keseluruhan, yang 

terdiri dari Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan. 



BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

 Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang pemerkosaan, 

meliputi pengertian pemerkosaan, alasan-alasan yang menjadi penyebab 

terjadinya pemerkosaan, dampak perkosaan yang akhirnya menjadikan 

alasan seseorang untuk melakukan aborsi.  

Selanjutnya akan dijelaskan pula tentang aborsi, meliputi definisi 

aborsi, jenis-jenis aborsi, alasan-alasan yang menyebabkan terjadinya 

aborsi juga dampak yang ditimbulkan oleh aborsi.  

Selain itu akan dijelaskan juga tentang aborsi berdasarkan sumber 

hukum islam serta pandangan para ulama dan aborsi menurut Pandangan 

Hukum Positif, berupa Kitab Uundang-Undang Hukum Pidana (KUHP), 

Undang-Undang Kesehatan No 36 Tahun 2009, Undang-Undang 

Perlindungan Anak dan Perempuan, Undang-undang Hak Asasi Manusia. 

BAB III : HASIL PEMBAHASAN 

Bab ini merupakan hasil pembahasan pokok permasalahan dari 

penulisan skripsi ini.  

1. Dimana akan dijelaskan bagaimana hukum aborsi terhadap 

kandungan akibat perkosaan.  

2. Selanjutnya akan dijelaskan bagaimana bentuk 

perlindungan terhadap pihak wanita yang mengandung akibat 

perkosaan yang ingin melakukan aborsi.  



BAB IV : PENUTUP 

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran-saran sehubungan dengan 

pokok pembahasan permasalahan pada bab-bab sebelumnya. 


