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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Sebagaimana yang diketahui secara umum bahwa penyebab utama kematian 

seorang ibu hamil dan melahirkan adalah pendarahan dan infeksi. Namun salah satu 

faktor yang menjadi penyebab utama selain faktor-faktor tersebut adalah aborsi. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki jumlah penduduk yang terus meningkat 

dari tahun ke tahun. Angka kelahiran hidup sumber daya manusia (SDM) yang ada 

jauh lebih progresif dari angka kematian yang telah di survey pemerintah dalam 

beberapa tahun terakhir. Tingkat kehamilan wanita Indonesia tergolong besar, 

sehingga berdasarkan data yang diperoleh SDKI tercatat sekitar 3 juta pembunuhan 

janin/ aborsi yang terjadi per tahun. Aborsi dianggap oleh sebagian besar 

masyarakat sebagai tindakan pembunuhan dikarenakan janin atau bayi yang ada di 

dalam kandungan seorang ibu berhak untuk hidup yang wajar, dan di dalam agama 

manapun juga tidak diperbolehkan seorang wanita yang sedang hamil 

menghentikan kehamilannya dengan alasan apapun1.  

Pada hakikatnya, aborsi digunakan untuk menunjukkan pengeluaran hasil 

konsepsi sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Adapun janin terkecil 

dikatakan dapat hidup diluar kandungan apabila mempunyai berat badan 297 gram 

waktu lahir. Akan tetapi, karena jarangnya janin yang dilahirkan dengan berat 

badan dibawah 500 gram dapat hidup, maka aborsi diartikan sebagai pengakhiran 

kehamilan sebelum janin mencapai berat 500 gram atau kurang dari 20 minggu. 

                                                           
1Laporan Survey Demografi dan Kesehatan Indonesia Tahun 2016 tentang Abortus. Profil 

Kementerian Kesehatan Indonesia. Hlm. 40 
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Aborsi yang berlangsung tanpa tindakan disebut aborsi spontan. Kemudian aborsi 

buatan adalah pengakhiran kehamilan sebelum 20 minggu akibat tindakan. 

Sedangkan aborsi terapeutik merupakan aborsi buatan yang dilakukan atas indikasi 

medik. Frekuensi aborsi buatan sukar ditentukan karena aborsi tersebut banyak 

tidak dilaporkan, kecuali apabila terjadi komplikasi2.  

Aborsi biasanya dilakukan oleh seorang wanita hamil, baik yang telah 

menikah maupun yang belum menikah dengan berbagai alasan. Alasan yang paling 

dominan terhadap aborsi adalah alasan yang non medis diantaranya tidak ingin 

memiliki anak karena khawatir mengganggu karir, pendidikan atau tanggung jawab 

lain, tidak memiliki cukup uang untuk merawat anak, dan tidak ingin melahirkan 

anak tanpa ayah. Pengguguran kandungan juga sering dilakukan oleh para wanita 

yang menjadi korban perkosaan. Alasan yang sering diberikan oleh para wanita 

yang diperkosa adalah mengandung anak hasil perkosaan akan menambah derita 

batinnya karena melihat anak tersebut akan mengingatkan peristiwa buruk tersebut. 

Tidak selamanya kejadian-kejadian seperti sudah terlalu banyak anak, kehamilan 

diluar nikah, dan korban perkosaan tersebut membuat seorang wanita memilih 

untuk menggugurkan kandungannya3.  

Menanggapi uraian diatas, fokus kajian penulis berkaitan dengan aborsi akibat 

korban perkosaan. Dalam pasal 75 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan ditegaskan bahwa larangan pencgecualian aborsi yakni adanya indikasi 

kedaruratan medis dan wanita korban perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 

                                                           
2 Fransisca Wijaya. 2010. Tinjauan tentang Abortus. Program Pascasarjana Univ. Wijaya 

Kusuma: Surabaya. Hlm. 02 
3 Bartenens K. 2009. Aborsi Sebagai Masalah Etika. Grasindo: Jakarta. Hlm. 12 
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psikologis bagi korban perkosaan. Wanita yang menjadi korban perkosaan 

memiliki kemungkinan mengalami stres paska perkosaan yang dapat dibedakan 

menjadi dua, yaitu stres yang langsung terjadi dan stres jangka panjang. Stres yang 

langsung terjadi merupakan reaksi paska perkosaan seperti kesakitan secara fisik, 

rasa bersalah, takut, cemas, malu, marah, dan tidak berdaya. Stres jangka panjang 

merupakan gejala psikologis tertentu yang dirasakan korban sebagai suatu trauma 

yang menyebabkan korban memiliki rasa kurang percaya diri, konsep diri yang 

negatif, menutup diri dari pergaulan, dan juga reaksi somatik seperti jantung 

berdebar dan keringat berlebihan4. 

Apabila setelah terjadinya peristiwa perkosaan tersebut tidak ada dukungan 

yang diberikan kepada korban, maka korban dapat mengalami post traumatic stress 

disorder (PTSD), yaitu gangguan secara emosi yang berupa mimpi buruk, sulit 

tidur, kehilangan nafsu makan, depresi, ketakutan dan stress akibat peristiwa yang 

dialami korban dan telah terjadi selama lebih dari 30 hari5. Demi mengatasi efek 

berkepanjangan yang akan dialami seorang wanita akibat sebuah perkosaan, 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan memberikan alternatif 

untuk melakukan aborsi. Aturan tersebut kemudian dipertegas dengan adanya 

kebijakan pelaaksana yakni Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi. Menurut penulis, aturan tersebut menimbulkan kesenjangan 

dalam pelaksanaannya dikarenakan bersifat subjektif. 

                                                           
4 Hurlock, E.B. 2011.  Psikologis Perkembangan: Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang 

Kehidupan.  Erlangga: Jakarta. Hlm. 82 
5 Nevid Greene. 2008.  Psikologi Abnormal. Edisi Keenam Jilid Ketiga. Erlangga: Jakarta. 

Hlm. 57 
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Adapun maksud pernyataan penulis adalah bagaimana hak sang anak/ janin 

yang berada dalam kandungan. Mengingat bahwa dalam pasal 28 A UUD RI 1945 

yang berbunyi: setiap orang berhak untuk hidup serta berhak untuk 

mempertahankan hidup dan kehidupannya. Kemudian dalam pasal 53 ayat (1) 

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan 

bahwa setiap anak sejak dalam kandungan berhak untuk hidup, mempertahankan 

hidupnya dan meningkatkan taraf kehidupannya. Selain itu dalam pasal 3 Undang-

Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak menegaskan bahwa 

setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh dan kembang secara optimal sesuai dengan 

harkat dan martabat kemanusiaan. 

Kebijakan-kebijakan yang telah diuraikan diatas menunjukkan bahwa setiap 

anak sejak dalam kandungan mendapatkan perlindungan hukum. Menurut Pjillipus 

M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah 

yang bersifat preventif dan respresif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan 

dalam untuk mencegah terjadinya permalasalahan yang mengarahkan tindakan 

pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi 

dan perlindungan yang respresif bertujuan untuk mencegah terjadinya 

permasalahan, termasuk penanganannya di lembaga peradilan. Hakekatnya setiap 

orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan 

hukum harus mendapat perlindungan dari hukum6. Subjektifitas Undang-Undang 

                                                           
6 Pillipus M. Hadjon. 2008. Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia. Edisi Pembaharuan. 

Surabaya: Bina Ilmu. Hlm. 02 
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Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang hanya mengedepankan kepentingan 

si ibu menunjukkan bahwa aturan tersebut belum memenuhi unsur tujuan hukum. 

Adapun tujuan hukum yang dimaksud adalah adanya asas kepastian, keadilan 

dan kemanfaatan dikarenakan hukum positif yang berlaku di Indonesia berpedoman 

kepada Equality Before the Law/ persamaan hukum. Ketiadaan undang-undang 

yang khusus mengatur tentang Aborsi dengan adanya dinamika permasalahan yang 

bersinggungan dengan kebijakan undang-undang lain menyebabkan penulis tertarik 

untuk mengkaji permasalahan dengan judul “Perbedaan Pengecualian Aborsi 

Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan Dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang HAM”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana implikasi hukum terhadap berlakunya ketentuan pasal 75 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pasal 53 

ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM berkaitan 

dengan pengecualian aborsi akibat perkosaan? 

2. Bagaimana solusi hukum terhadap berlakunya ketentuan pasal 75 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pasal 53 ayat (1) 

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM berkaitan dengan 

pengecualian aborsi akibat perkosaan? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian tugas akhir ini adalah: 

1. Mengetahui implikasi hukum terhadap berlakunya ketentuan pasal 75 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pasal 53 
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ayat (1) Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM berkaitan 

dengan pengecualian aborsi akibat perkosaan. 

2. Mengetahui solusi hukum terhadap berlakunya ketentuan pasal 75 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dengan pasal 53 ayat (1) 

Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang HAM berkaitan dengan 

pengecualian aborsi akibat perkosaan 

D. Manfaat dan Kegunaan 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis dalam tatanan 

hukum positif yang berlaku di Indonesia dan dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya 

pemahaman tentang hukum pidana di Indonesia. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis sebagai 

upaya pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana dan 

penelitian ini dimaksudkan untuk menyelesaikan Tugas Akhir 

Kesarjanaan Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas 

Muhammadiyah Malang. 

b. Bagi Pemerintah 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi 

pemerintah selaku regulator hukum di Indonesia untuk memberikan 
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produk hukum khususnya bidang pidana yang komperhensif dengan 

tujuan hukum baik keadilan, kepastian dan kemanfaatan. 

c. Bagi Masyarakat 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wawasan bagi setiap elemen 

masyarakat mengenai kebijakan hukum pidana yang berlaku untuk 

menjalani kehidupan, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 

E. Metode Penulisan 

1. Metode Pendekatan 

Pendekatan masalah merupakan proses berpikir untuk menemukan 

pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah 

ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Metode pendekatan yang 

digunakan oleh penulis adalah yuridis normatif, dimana terdapat beberapa jenis 

pendekatan yang hendak digunakan, yakni pendekatan perundang-undangan 

(Statute Approach) dengan menelaah seluruh aturan perundang-undangan yang 

berkaitan dengan permasalahan yang tengah dihadapi, pendekatan konsep 

(Conceptual Approach) dengan mengkaji himpunan doktrin yang berkembang 

dalam ilmu hukum sebagai upaya membentuk argumentasi hukum untuk 

menyelesaikan permasalahan yang diangkat7. 

2. Jenis Bahan Hukum 

a. Bahan Hukum Primer 

                                                           
7 Ibrahim, Johny. 2015. Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Cetakan ke-IV. 

Bayumedia Publishing: Malang. Hlm. 33 
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Meliputi: Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945, Undang-Undang 

Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 25 

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 

61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan lain-lain. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Berupa bahan-bahan kepustakaan yakni himpunan doktrin, jurnal, karya 

ilmiah di bidang hukum dan lain sebagainya. 

c. Bahan Hukum Tersier 

Berupa bahan-bahan hukum penunjang terhadap bahan hukum primer 

dan sekunder seperti jurnal ilmiah, jurnal hukum, surat kabar, internet, 

dan artikel yang memuat substansi dari objek permasalahan. 

3. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah studi kepustakaan (Library Research). Teknik tersebut dilakukan dengan 

pengkajian informasi secara tertulis mengenai hukum yang bersumber dari 

berbagai buku maupun literatur yang telah dipublikasikan secara luas dan 

dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif, yakni penulisan yang didasarkan 

pada objek penelitian berupa data-data yang menjadi fokus kajian dan disusun 

secara komperhensif8. Data-data tersebut berisi uraian logis yang bersumber 

dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. 

                                                           
8 Mamudji, Sri. 2010. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat. Raja Grafindo 

Persada:  Jakarta. Hlm. 20 
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Dengan menggunakan prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan 

perundang-undangan, serta klasifikasi dan sistematika terhadap bahan-bahan 

hukum tersebut, maka akan disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji. 

4. Teknik Analisa Bahan Hukum 

Dalam penelitian hukum ini penulis melakukan pengolahan terhadap 

bahan-bahan hukum yang telah diinventarisasi untuk menjawab isu hukum yang 

telah dirumuskan dalam rumusan masalah. Metode yang digunakan sebagai 

analisa dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dimana langkah pertama 

yang dilakukan oleh penulis adalah melakukan inventarisasi aturan-aturan 

hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Kemudian dilakukan 

seleksi terhadap norma-norma, himpunan doktrin, dan asas-asas yang berkaitan 

dengan pokok permasalahan sebagai konsep pendukung pembahasan. Data 

yang hendak dianalisis akan disajikan dalam bentuk uraian secara sistematis 

dengan menjelaskan hubungan antar jenis data. Selanjutnya data-data tersebut 

diolah dan diinterpretasikan sehingga dapat menjadi solusi terhadap 

permasalahan yang dimaksud dalam penelitian ini9. Ketidaksesuaian antara 

keadaan yang diharapkan (das sollen) dngan kenyataan (das sein) yang 

menjadikan pokok permasalahan yang diangkat oleh penulis akan 

diinterpretasikan berdasarkan fakta hukum yang sesuai dengan kaidah 

perundang-undangan yang berlaku. 

 

                                                           
9 Abdulkadir, Muhammad. 2008. Hukum dan Penelitian Hukum. PT. Citra Aditya Bakti: 

Bandung. Hlm. 142. 

 


