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ABSTRAKSI 

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Aborsi. Dewi Setyarini. 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta. 

 

Tindak pidana aborsi telah diatur di dalam Pasal 346-349 KUHP. Pengaturan 

khusus mengenai tindak pidana ini lebih khusus diatur dalam Undang-undang 

Kesehatan, yakni Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

sebagai undang-undang lama dan Undang-undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan sebagai undang-undang terbaru (hasil perubahan). Meskipun tindak 

pidana aborsi ini telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, 

namun masih banyak kasus aborsi yang terjadi. Badan Kependudukan dan 

Keluarga Berencana Nasional mengemukakan bahwa angka tindakan aborsi 

terjadi sebanyak 2 juta per tahun dengan 750 angka dilakukan oleh remaja putri. 

Faktor yang melatarbelakangi para pelaku tindak pidana aborsi diantaranya karena 

kehamilan akibat seks bebas, kehamilan akibat perkosaan, dan alasan sosio 

ekonomis. Sehubungan dengan hal itu, maka bagaimanakah sepantasnya pelaku 

tindak pidana aborsi mempertanggungjawabkan perbuatannya serta  bagaimana 

pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana 

aborsi. Sehubungan dengan permasalahan tersebut, penulis akan melakukan 

penelitian ini dengan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Penulis 

akan mengidentifikasikan hukum yang sedang berlaku dan menghubungkannya 

dengan fakta-fakta yang ada berupa pertimbangan hakim dalam memberikan 

putusannya. Berdasarkan hasil penelitian penulis, didapatkan hasil bahwa seorang 

pelaku tindak pidana aborsi dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya harus 

memenuhi unsur-unsur kesalahan yang berupa adanya sifat melawan hukum, di 

atas umur tertentu mampu bertanggungjawab, mempunyai suatu bentuk kesalahan 

yang berupa kesengajaan atau kealpaan, dan tidak adanya alasan pemaaf. 

Sementara itu, di dalam hukum Islam, seseorang dapat hapus hukumannya apabila 

terdapat paksaan (Al-Ikhrah), belum dewasa, mabuk, gila dan halangan-halangan 

lain. Hakim selama ini memutuskan perkara tindak pidana aborsi dengan 

memberikan pertimbangan dengan melihat pada peraturan perundang-undangan 

khususnya pada KUHP bukan pada Undang-Undang Kesehatan sebagai lex 

specialist nya. Selain itu, hakim juga memberikan pertimbangannya melalui hati 

nurani hakim tanpa dengan mempertimbangkan nilai keadilan yang ada dalam 

masyarakat. 

 

Kata kunci: pertanggungjawaban, pelaku aborsi 
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ABSTRACT 

 

Criminal Liability For Criminal Abortionist. Dewi Setyarini. Law Faculty of 

Muhammadiyah University of Surakarta. 

Abortion a crime has been dealt with in Article 346-349 of the Criminal Code. 

Special arrangements regarding this crime is more specifically set forth in Health 

Act, ie Act No. 23 of 1992 on Health as old laws and the Act No. 36 of 2009 on 

Health as a new law (the changes). Although abortion is a criminal act has been 

regulated in various laws and regulations, but there are still many cases of 

abortions that occur. Agency for Population and Family Planning Board 

suggested that the abortion rate of approximately 2 million per year with 750 

points made by young girls. Factor behind the criminal abortion because 

pregnancy is a result of which free sex, pregnancy due to rape, and socio-

economic reasons. In this connection, then how appropriate criminal abortions 

account for his actions and how the consideration of criminal proceedings against 

the judge in imposing criminal abortion. In connection with these problems, the 

authors will conduct this research using empirical legal research. The author will 

identify the laws that are applicable and relate to the facts that there be 

consideration of the judge in giving judgment. Based on the results of the study 

authors, showed that a criminal abortion may account for his actions must satisfy 

the elements of the nature of the error against the law, above a certain age could 

be responsible, have a form of intentional error or omission, and the absence of 

reason forgiving. Meanwhile, in Islamic law, a person can delete sentence if there 

is coercion (Al-Ikhrah), immature, drunk, crazy and other obstacles. The judge 

decided the case for criminal abortion by giving consideration to look at the 

legislation, especially in the Criminal Code rather than the Health Act as its lex 

specialist. In addition, the judge also gave judges discretion over the conscience 

without taking into account the value of justice in society. 

 

Key words: accountability, abortionist 
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PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS 

PELAKU TINDAK PIDANA ABORSI 

 

PENDAHULUAN 

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur dari 

kesejahteraan umum dan negara Indonesia adalah negara kesejahteraan (welfare 

state) sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia tahun 1945.
1
 Berkaitan dengan permasalahan kesehatan, kesehatan 

reproduksi menjadi bagian yang penting untuk tetap dijaga oleh setiap insan. 

Kesehatan reproduksi merupakan keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial 

secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan 

dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan perempuan. 

Pemerintah mempunyai peranan penting dalam upaya pemberian hak 

kesehatan reproduksi. Dengan demikian maka segala perbuatan yang bertentangan 

dengan upaya itu adalah dilarang oleh hukum termasuk di dalamnya adalah 

aborsi. Tindak pidana aborsi diatur dalam Pasal 346-349 KUHP serta Pasal 80 

ayat (1) Undang-undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan dan Pasal 194 

Undang-undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. 

Meskipun tindak pidana ini telah dirumuskan dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan, namun perbuatan tercela ini sampai saat ini masih banyak 

yang melakukannya. Dari hasil diskusi terarah (Focus Group Discussion) yang 

diadakan Komnas Anak dengan 4.726 anak-anak pelajar Sekolah Menengah Atas 

                                                           
1
 Lihat konsiderans Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 
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di 12 kota besar, pada 2009 lalu, terungkap sejumlah data mengejutkan. Sekitar 

21,22% remaja SMA mengaku pernah melakukan aborsi, dengan berbagai 

alasan.
2
 Pedidikan sex dan kesehatan reproduksi yang hampir tidak dijumpai 

dalam sistem pendidikan kita, telah mendorong remaja untuk mencari tahu sendiri 

info tersebut dan cenderung terjebak pada sumber atau informasi yang salah. 

Akibatnya mitos-mitos tentang sex subur berkembang di negeri ini.
3
 

Tindak pidana aborsi sebagai suatu perbuatan terlarang, maka sudah 

sepantasnya pelaku tindak pidana aborsi ini mempertanggungjawabkan 

perbuatannya. Dan hakim sebagai pemutus keadilan selayaknya perlu 

mempertimbangkan berbagai aspek dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku 

tindak pidana aborsi ini. Untuk itu, maka dalam penelitian ini diharapkan nantinya 

dapat diketahui bagaimana pelaku tindak pidana aborsi dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan pertimbangan hakim dalam 

menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi. Selain itu, hasil 

penelitian ini diharapkan dapat menambah sumbangsih pemikiran bagi kemajuan 

ilmu hukum di Indonesia, khususnya hukum pidana. Selain itu, dapat memberikan 

sumbangsih kepada hakim terkait pada pertimbangannya dalam memberikan 

putusan terhadap pelaku tindak pidana aborsi pada khusunya. 

 

                                                           
2
 Komisi Nasional Perlindungan Anak, 2010, Gerakan Nasional  Melawan Kekejaman Terhadap 

Anak, (21 Desember 2010) dalam http://wandahamidah.blogdetik.com/  diunduh Kamis, 14 

Oktober 2011, pukul 11.00 WIB 

3
Novan, 2009, A Piece of Life: Aborsi dalam Perspektif Gender dalam 

http://novanpkbi.blogspot.com/2009/02/aborsi-dalam-prespektif-gender.html diunduh Jumat, 27 

Juli 2012, pukul 14.36 WIB 

 

http://wandahamidah.blogdetik.com/
http://novanpkbi.blogspot.com/2009/02/aborsi-dalam-prespektif-gender.html
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KERANGKA PEMIKIRAN 

Menurut Atang Ranoemihardja, aborsi ada dua macam, yakni: abortus 

provocatus medicalis (dalam hal ini tidak terdapat adanya sifat kriminal) dan 

abortus provocatus criminalis (dalam hal terdapat adanya sifat kriminal).
4
 Abortus 

provocatus criminalis sebagai suatu perbuatan yang dilarang, menjadi suatu 

kepantasan bagi pelakunya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

Moeljatno menyebutkan bahwa dalam perbuatan pidana, yang menjadi pusat 

perhatiannya adalah perbuatan, sedangkan dalam hal pertanggungjawaban 

(kesalahan) yang menjadi pusat perhatiannya adalah orang yang melakukan 

perbuatan.
5
 Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang pelaku maka tidak 

dapat terlepas dari pertimbangan hakim dalam memberikan putusannya. 

Pertimbangan hakim adalah sebagai proses dalam penjatuhan putusan dengan 

menkonfrontir/menganulir fakta dan peristiwa hukum, berdasarkan hukum formil 

dan materiil didukung dengan argumentasi rasional dan keyakinan hakim 

sehingga menjadi alasan yang kuat dalam diktumnya.
6
 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris. 

Penulis akan mengidentifikasikan hukum yang sedang berlaku dan 

                                                           
4
 Atang Ranoemihardja, 1983, Ilmu Kedokteran Kehakiman (Forensic Science), Bandung: Tarsito, 

hal. 50-53 
5 Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005, Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana, Surakarta : 

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, hal. 202 
6
Ayuning Tyas Nilasari, Juni 2011, vol. 5, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan dapat 

Diterimanya Conservatoir Beslag Sebagai Pelaksanaan Eksekusi Riil atas Sengketa Tanah (Studi 

Kasus Di Pengadilan Magetan), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: Jurnal 

Hukum Justissica, hal. 9 
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menghubungkannya dengan fakta-fakta yang ada berupa pertimbangan hakim 

dalam memberikan putusannya. 

 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

A. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi 

1. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam 

Putusan No. 42/Pid.B/2010/PN. Klt 

a. Pertanggungjawaban bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi dilihat dari 

Perspektif Hukum Pidana 

 

Telah dikenal asas dalam pertanggungjawaban pidana ialah tidak  

dipidana jika tidak ada kesalahan (geen straf zonder schuld; actus non 

facit reum nisi mens sir rea). Adanya kesalahan ini perlu dipikirkan 

tentang dua hal, yakni adanya keadaan psikis (batin) yang tertentu dan 

adanya hubungan yang tertentu antara keadaan batin tersebut dengan 

perbuatan yang dilakukan sehingga menimbulkan celaan. Untuk adanya 

kesalahan ini, hubungan antara keadaan batin dengan perbuatannya yang 

menimbulkan celaan harus berupa kesengajaan atau kealpaan (bentuk-

bentuk kesalahan). 

Kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada kemampuan 

untuk bertanggungjawab. Begitu pula dengan kealpaan. Serta adanya 

alasan pemaaf tidak mungkin, kalau orang tidak mampu bertanggung 

jawab atau tidak mempunyai salah satu bentuk kesalahan. Dengan 

demikian maka untuk adanya kesalahan, terdakwa harus: (1) melakukan 

perbuatan pidana (sifat melawan hukum); (2) di atas umur tertentu 
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mampu bertanggung jawab; (3) mempunyai suatu bentuk kesalahan yang 

berupa kesengajaan atau kealpaan; (4) tidak adanya alasan pemaaf.
7
 

Unsur kesalahan yang dipenuhi oleh terdakwa yakni: (1) Melakukan 

perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Tindak pidana dimengerti 

sebagai perilaku manusia (gedragingen: yang mencakup dalam hal ini 

berbuat maupun tidak berbuat) yang diperbuat dalam situasi dan kondisi 

yang diuruskan di dalamnya perilaku mana yang dilarang oleh undang-

undang dan diancam dengan sanksi pidana.
8
 Terdakwa  bermaksud 

menggugurkan kandungannya dengan menyuruh DWP untuk membantu 

menggugurkan. Perbuatannya bertentangan dengan Pasal 346 KUHP; (2) 

Di atas umur tertentu mampu bertanggung jawab. Terdakwa adalah 

mahasiswi yang mempunyai akal dan pikiran, mengetahui tindak pidana 

aborsi adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum positif Indonesia; (3) 

Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 

kealpaan. Terdakwa menghendaki agar bayi dalam kandungannya mati 

meskipun ia mengetahui bahwa perbuatan menggugurkan kandungan 

bertentangan dengan hukum. Menurut Jescheck, dengan mengetahui 

dapat dipersandingkan: mengerti, memahami, menyadari sesuatu.
9
 (4) 

Tidak adanya alasan pemaaf. Terdakwa seorang wanita yang tidak ada 

                                                           
7
 Moeljatno, 2000, Azas-Azas Hukum Pidana, Jakarta: Bina Aksara, hal. 164 

8
 Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana (Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab 

Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana Indonesia). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hal. 85-86 

9
 Moeljatno, Ibid., hal. 152-153 
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kecacatan dalam dirinya baik karena gangguan psikis maupun fisik. 

Perbuatan terlarang yang dilakukan terdakwa dilakukan secara sukarela. 

b. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi 

dilihat dari Perspektif Hukum Islam 
 

Sehubungan dengan hapusnya suatu hukuman, harus ada sebab pada 

diri pembuat, diantaranya: paksaan (Al-Ikhrah), belum dewasa, mabuk, 

gila dan halangan-halangan lain.
10

 Berkaitan dengan unsur-unsur tersebut 

adalah sebagai berikut: (1) Paksaan (al-ikhrah). YES melakukan tindak 

pidana aborsi dari keinginannya sendiri dilakukan karena terdakwa malu 

akan kandungannya yang semakin membesar namun ia belum menikah; 

(2) Belum dewasa. Terdakwa adalah seorang mahasiswi dan dapat 

dikatakan bahwa terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa yang 

dapat mengambil keputusan dalam hidupnya; (3) Mabuk. Dalam 

menggugurkan kandungannya, terdakwa secara sadar ingin melakukan 

perbuatan terlarang itu. Ia tidak dalam keadaan mabuk; (4) Gila. 

Terdakwa YES adalah wanita normal yang sehat secara rohani, ia tidak 

memiliki gangguan kejiwaan, baik itu gila terus-menerus, gila berselang, 

gila sebagian maupun dungu. 

2. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi dalam 

Putusan No. 111/Pid.B/2009/PN. Ung 

a. Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Aborsi dilihat dari 

Perspektif Hukum Pidana 

 

Unsur kesalahan yang dipenuhi oleh terdakwa yakni: (1) 

Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum). Terdakwa I, 

                                                           
10

 Ahmad Hanafi, 1986, Asas-Asas Hukum Pidana Islam, Jakarta: Bulan Bintang, hal. 353 
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memberikan fasilitas pada YN untuk menggugurkan kandungan, 

namun sebelum perbuatan ini selesai terjadi penggrebegan oleh polisi. 

Perbuatan terdakwa melanggar Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 53 

ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP; (2) Di atas umur 

tertentu mampu bertanggung jawab. Terdakwa I, PS adalah sarjana 

ekonomi dan terdakwa III adalah seorang yang sedang menempuh 

kuliah. Kedua terdakwa mengetahui dan dapat menilai bahwa tindak 

pidana aborsi merupakan perbuatan buruk dan dilarang oleh hukum; 

(3) Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau 

kealpaan. Terdakwa I sengaja memberi fasilitas untuk menggugurkan 

kadungan YN, meskipun berbeda dengan disiplin ilmunya. Sementara 

itu, terdakwa III adalah seorang yang sengaja menyuruh YN untuk 

menggugurkan kandungan, karena ia tidak mau bertanggunggjawab 

atas perbuatannya; (4) Tidak adanya alasan pemaaf. Terdakwa I dan 

III tidak memiliki kecacatan jiwa dalam tubuhnya baik karena 

gangguan psikis maupun fisik. Perbuatan terlarang yang dilakukan 

kedua terdakwa dilakukan secara sukarela. 

b. Pertanggungjawaban Pidana bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi 

dilihat dari Perspektif Hukum Islam 
 

Unsur-unsur yang dapat menyebabkan hapusnya hukuman yang ada 

dalam diri terdakwa I dan III adalah tidak ada. Berkaitan dengan unsur-

unsur tersebut adalah sebagai berikut: (1) Paksaan (al-ikhrah). Terdakwa 

I dan III, melakukan perbuatan terlarang tanpa ada paksaan. Terdakwa III 

malu karena kandungan pacarnya, YN semakin membesar sementara itu, 
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terdakwa I membantu menggugurkan kandungan YN, karena ini adalah 

pekerjaannya meskipun ia tidak memiliki kewenangan; (2) Belum 

dewasa. Terdakwa I, adalah seorang lulusan sarjana sedangkan terdakwa 

III, FDC adalah seorang mahasiswa maka dapat dikatakan bahwa kedua 

terdakwa adalah seseorang yang telah dewasa yang dapat mengambil 

keputusan dalam hidupnya; (3) Mabuk. Dalam melakukan percobaaan 

menggugurkan kandungan, terdakwa I dan III tidak dalam keadaan 

mabuk; (4) Gila. Kedua terdakwa adalah laki-laki normal yang sehat 

secara rohani yang tidak memiliki gangguan kejiwaan. 

B. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku 

Tindak Pidana Aborsi 

1. Pertimbangan Hakim pada putusan No. 42/Pid. B/2010/PN. Klt 

a. Pertimbangan Hukum 

 

Tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa dalam dakwaan 

alternatif yaitu melanggar Pasal 346 KUHP atau Pasal 80 ayat (1) UU 

No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 

KUHP. Majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melanggar Pasal 

346 KUHP. 

b. Pertimbangan Hakim 

Selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan 

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam 

masyarakat dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana. Hakim 

wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa 

(Pasal 28 ayat (1) dan (2) UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan 

kehakiman). Maka dari itu, sebelum menjatuhkan pidana terhadap 
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terdakwa, majelis hakim terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang 

memberatkan maupun yang meringankan terdakwa. 

Pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara 

berdasar pada peraturan perundangan dan hati nurani. Sementara itu, 

pada putusan ini, pidana bagi terdakwa dalam waktu lima bulan 

adalah waktu yang sangat singkat karena hanya sepersepuluh dari 

ancaman maksimal dari Pasal 346 KUHP. Mengenai sanksi pidana 

yang diberikan, hakim memberikan pertimbangannya pada aturan 

yang ada dalam KUHP  saja tanpa mempertimbangkan  aturan khusus. 

2. Pertimbangan Hakim pada Putusan No. 111/Pid.B/2009/PN. Ung 

a. Pertimbangan Hukum 
 

Para terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan 

alternatif yaitu melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam 

dalam Pasal 80 ayat (1) UU No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan Jo. 

Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP atau Pasal 348 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 

53 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Dalam hal 

pembuktian, majelis hakim diberi kebebasan untuk memilih dakwaan 

mana yang paling tepat dan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap 

di persidangan, dan dalam hal ini majelis hakim cenderung untuk 

memilih dan membuktikan dakwaan kedua. 

b. Pertimbangan Hakim 

Di dalam memutuskan perkara ini, hakim menimbang bahwa 

selama pemeriksaan di persidangan majelis hakim tidak menemukan 

adanya alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa 
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maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan 

hukumnya perbuatan para terdakwa sehingga para terdakwa dipandang 

mampu bertanggungjawab atas perbuatannya tersebut, dan oleh 

karenanya harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana setimpal 

dengan perbuatan masing-masing. 

Sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap diri para 

terdakwa, maka perlu mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang 

memberatkan dan meringankan pidananya. 

Pertimbangan hakim yang digunakan untuk memutus perkara 

adalah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan dan hati 

nurani. Sementara itu teori yang dipakai hakim dalam menjatuhkan 

pidana percobaan menggugurkan kandungan pada perkara ini adalah 

teori objektif.
11

 Sehubungan dengan hal itu penjatuhan pidana yang 

dikeluarkan hakim baik untuk terdakwa I maupun terdakwa III adalah 

waktu yang singkat jika mengingat pada teori objektif di atas. 

Sementara itu mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap 

terdakwa,  hakim lebih mempertimbangkana pada aturan yang ada 

dalam KUHP saja meskipun belum ada Undang-Undang No. 36 tahun 

2009, tetapi sebelumnya telah ada Undang-Undang No. 23 tahun 1992 

                                                           
11

 Teori objektif mendasarkan semua tindak pidana pada sifat membahayakan bagi kepentingan-

kepentingan dalam masyarakat, menganggap suatu percobaan untuk melakukan suatu tindak 

pidana sudah mulai membahayakan kepentingan-kepentingan itu maka pantaslah percobaan dapat 

dikenakan hukuman pidana. Oleh karena kepentingan-kepentingan itu baru sedikit dibahayakan 

maka adalah sesuai dengan pandangan teori objektif ini bahwa maksimum hukuman pokok dari 

tindak pidana dalam hal percobaan dikurangi seperti yang ditentukan dalam Pasal 53 ayat (2) dan 

(3) KUHP. Lihat, Wirjono Prodjodikoro, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Bandung: 

Eresco Jakarta, hal. 90 



 

11 

yang mengatur tentang tindak pidana aborsi. Keberadaan Undang-

Undang No. 23 tahun 1992 tentang Kesehatan harus dipakai sebagai 

ketentuan yang bersifat lex specialist dari ketentuan yang ada dalam 

KUHP, khususnya yang mengatur tentang tindak pidana aborsi. 

C. Pertimbangan Hukum Aborsi dilihat dari Putusan Putusan Majlis Tarjih 

Muhammadiyah (Muktamar Tarjih XXII Malang 1989) tentang Hukum 

Aborsi 

 

Dalam Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah, disebutkan bahwa 

berdasarkan dalil-dalil pada surat-surat Al Mukminun: 12-14, Azzumar: 6, 

Nuh: 1, Al Isra: 70, Al An'am: 151, Al Isra': 31, At Takwir: 8-9, Ar Rum: 40, 

Saba: 24, Al Waqi'ah: 57-61, Al Baqarah: 205, Al Baqarah: 195, An Nisa: 29, 

Al Baqarah: 173, Hadis Rasulullah saw riwayat Bukhari dan Muslim: (Hadis 

Muttafaq alaihi matan diatas lafazh Muslim, tindakan abortus provocatus, 

tanpa alasan yang dibenarkan syara' dianggap sebagai suatu perbuatan yang 

menentang harkat dan martabat manusia.
12

 

Berdasarkan pada putusan tarjih Muhammadiyah di atas, kedua terdakwa 

pada perkara tindak pidana aborsi dengan putusan No. 42/Pid.B/2010/PN. Klt 

dan putusan No. 111/Pid.B/2009/PN. Ung adalah dapat dikenakan sanksi 

pidana. Kedua terdakwa melakukan tindakan aborsi bukan karena alasan 

penyakit yang mengganggu kehamilan sehingga mengharuskan ibu 

menggugurkan kandungan. Alasan menggugurkan kandungan semacam ini 

                                                           
12

 Putusan Majlis Tarjih Muhammadiyah dalam Muktamar Tarjih XXII di Malang tahun 1989 

tentang Hukum Aborsi 
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tidak dibenarkan dalam ajaran Islam karena bertentangan dengan harkat dan 

martabat manusia. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

1. Dari sampel putusan yang ada, penulis menyimpulkan bahwa untuk dapat 

mempertanggungjawabkan perbuatan tindak pidana aborsi maka terdakwa 

haruslah mempunyai kesalahan sehingga ia patut untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya. 

2. Pertimbangan yang dilakukan oleh hakim selama ini dalam memutus 

perkara tentang tindak pidana aborsi: 

a) hakim melihat pada peraturan perundang-undangan dan hati nurani tanpa 

melihat pada nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Seorang ibu 

yang tega membunuh calon bayinya sendiri, masyarakat menilai bahwa 

hal ini sangat bertentangan dengan nilai kemanusiaan. 

b) hukuman yang dijatuhkan oleh hakim masih terkesan ringan dan kurang 

adil. Bila dibandingkan dengan telah berkurangnya calon generasi 

penerus bangsa ini dan tidak diindahkan nilai-nilai yang hidup dalam 

masyarakat, maka putusan ini tidak dapat memuaskan rasa keadilan 

dalam masyarakat. 

c) hakim dalam memutus perkara tindak pidana aborsi, hanya menggunakan 

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar 

memutuskan tanpa mengingat bahwa ada asas lex specialist derogate lex 
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generalis. KUHP masih bersifat umum (lex generalis) dibandingkan 

dengan Undang-Undang Kesehatan (lex specialist).  

B. Saran 

Berdasarkan pada kesimpulan di atas, maka dari itu penulis memberikan 

saran agar: 

1. Pemerintah mewajibkan pada semua sekolah formal mulai dari SMP 

sampai pada tingkat universitas tentang mata pelajaran/mata kuliah studi 

keislaman atau kerohanian dan mata pelajaran/mata kuliah tentang 

kesehatan, terutama berkaitan dengan aborsi. 

2. Pemerintah pusat mengintruksikan kepada pemerintah daerah, untuk 

melakukan penyuluhan yang berkaitan dengan bahaya pergaulan bebas dan 

aborsi khususnya kepada anak-anak usia remaja hingga pada tataran 

pedesaan. 

3. Pemerintah melarang adanya iklan yang menjurus pada aborsi ilegal, 

misalnya saja  obat yang dapat mempercepat menstruasi. 

4. Agar hakim paham dengan pasti pengetahuan  tentang aborsi, pemerintah 

perlu melaksanakan penyuluhan-penyuluhan ataupun workshop tentang 

bahaya aborsi dalam setiap lingkup peradilan umum khususnya Pengadilan 

Negeri sehingga para hakim dapat mengerti tentang bahaya aborsi ini 

minimal satu tahun dua sekali. 

5. Dikenalnya asas lex specialist derogate lex generalis, hakim perlu 

memakai asas ini dalam memutuskan setiap perkara yang ia tangani. 

Selama ini putusan yang dibuat hakim hanyalah melihat pada KUHP 
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semata tanpa mengindahkan bahwa ada undang-undang lain yang sifatnya 

lebih khusus (Undang-Undang Kesehatan). 
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