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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Hukum, menurut S.M. Amin, adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas 

norma dan sanksi-sanksi.
1
 Dalam Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik 

Indonesia tahun 1945 disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara 

hukum”. Hal ini berarti bahwa negara Indonesia adalah negara yang 

memberikan batasan tingkah laku terhadap aparatur negara dan warga 

negaranya dalam sebuah peraturan atau norma, sehingga tanpa adanya 

pelanggaran maka sanksi tidak mungkin dapat dijatuhkan. 

Pembatasan mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dan yang harus 

dilakukan kemudian dikenal sebagai hukum pidana. Di dalam pengertiannya 

Van Hammel menyebutkan bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dasar 

dan aturan yang dianut oleh negara dalam kewajibannya untuk menegakkan 

hukum yakni dengan melarang apa yang bertentangan dengan hukum 

(onrecht) dan mengenakan suatu nestapa (penderitaan) kepada yang 

melanggar larangan tersebut.
2
 Sementara itu tujuan dari hukum pidana itu 

sendiri adalah mengatur sedemikian rupa sehingga tercipta kedamaian dan 
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keadilan dan sanksi yang dijatuhkan kepada yang benar-benar telah berbuat 

melanggar hukum yang dimaksudkan untuk mendukung tujuan di atas.
3
 

Dari uraian tersebut di atas dapat ditafsirkan bahwa aturan dan larangan 

yang dibuat oleh negara dapat mencakup semua bidang, tak terkecuali adalah 

bidang kesehatan. Hal ini dikarenakan 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.
4
 

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. 

Dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang 

Kesehatan disebutkan bahwa: 

“Kesehatan reproduksi meliputi: 

a. saat sebelum hamil, hamil, melahirkan, dan sesudah melahirkan; 

b. pengaturan kehamilan, alat konstrasepsi, dan kesehatan seksual; dan 

c. kesehatan sistem reproduksi”. 

  

Dari bunyi pasal di atas dapat ditafsirkan bahwa pemerintah mempunyai 

peranan penting dalam upaya pemberian hak dalam Pasal 71 tersebut di atas. 

Dengan demikian maka segala perbuatan yang bertentangan dengan upaya itu 

adalah dilarang oleh hukum termasuk di dalamnya adalah aborsi.  
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Tindak pidana aborsi ini diatur dalam KUHP, yang salah satunya dalam 

Pasal 346 yang berbunyi : 

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan   

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun”. 

 

Mengenai perbuatan aborsi ini lebih khususnya diatur dalam Undang-

Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, khususnya Pasal 75 yang 

berbunyi : 

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 

(2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan 

berdasarkan: 

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini 

kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, 

yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, 

maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi 

tersebut hidup di luar kandungan; atau 

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma 

psikologis bagi korban perkosaan. 

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan 

setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan 

diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh 

konselor yang kompeten dan berwenang. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi kedaruratan medis dan 

perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur 

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Sementara itu mengenai ketentuan pidananya diatur lebih jelas di dalam 

Pasal 194 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

berbunyi : 

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan aborsi tidak sesuai dengan 

ketentuan sebagaimana dimaksud dalam  Pasal 75 ayat (2) dipidana 

dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling 

banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”. 

 

 Meskipun tindak pidana ini telah dirumuskan dalam berbagai peraturan 

perundang-undangan namun perbuatan tercela ini sampai saat ini masih 
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banyak yang melakukannya. Tidak ada angka yang pasti tentang jumlah aborsi 

per tahun di Indonesia. Diduga jumlahnya 2,3 juta per tahun, pelakunya 

sebanyak 67% adalah ibu rumah tangga yang sudah mempunyai anak. 

Sementara itu ada perkiraan lain, yaitu angka aborsi per tahun berkisar antara 

750.000-1.000.000 orang atau 18 aborsi dari setiap 100 kehamilan. Survei 

Demografi Kesehatan (SDKI) 1997 memperkirakan 12% kehamilan berakhir 

dengan aborsi. Penelitian yang dilakukan oleh Yayasan Kesehatan Perempuan 

(YKP) di 8 kota dari 8 provinsi, memperlihatkan sebanyak 87% tindakan 

aborsi, dilakukan oleh ibu rumah tangga, dan lebih 50% oleh mereka yang 

mempunyai anak lebih dari 2 orang. BKKBN mengemukakan angka tindakan 

aborsi sebanyak 2 juta per tahun, 750 kasus dilakukan oleh remaja putri. 

Direktur Jenderal Binkemas (Pembinaan Kesehatan Masyarakat) Departemen 

Kesehatan, mengatakan bahwa kontribusi aborsi terhadap Angka Kematian 

Ibu (AKI) lebih tinggi, yaitu sebesar 50% dari jumlah AKI.
5
 

Dari hasil diskusi terarah (Focus Group Discussion) yang diadakan 

Komnas Anak dengan 4.726 anak-anak pelajar Sekolah Menengah Atas di 12 

kota besar, pada 2009 lalu, terungkap sejumlah data mengejutkan. Sekitar 

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

alasan. Angka itu tak mengejutkan mengingat  tak kurang dari 93,73% 
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responden mengaku pernah berhubungan seksual dengan teman sebaya, pacar, 

atau orang lain.
6
 

Dari beberapa fakta di atas menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab 

aborsi yang sering terjadi di Indonesia di antaranya karena kehamilan sebagai 

akibat hubungan kelamin di luar perkawinan (pergaulan seks bebas), alasan-

alasan sosio ekonomis, anak sudah cukup banyak, belum mampu punya anak, 

kehamilan akibat perkosaan.  

Pelaku tindak pidana aborsi melakukan perbuatannya dengan berbagai 

alasan yang mana perbuatannya tersebut adalah sangat bertentangan dengan 

hukum. Dengan demikian sudah sepantasnya bagi mereka untuk 

mempertanggungjawabkan perbuatannya dan sanksi pidana pun wajib untuk 

dijatuhkan kepada mereka pelaku tindak pidana aborsi. Sehubungan dengan 

hal itu bagaimanakah bila perbuatan pidana tersebut kita kaitkan dengan 

beberapa faktor yang mendasari pelaku dalam melakukan tindak pidananya. 

Hakim sebagai pihak yang memberikan sanksi pidana terhadap pelaku 

selayaknya perlu memperhatikan kondisi dari pelaku tindak pidana juga. Hal 

ini sesuai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 

tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa putusan 

pengadilan dilaksanakan dengan memperhatikan nilai kemanusiaan dan 

keadilan. 
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Berdasarkan uraian di atas, maka dalam penulisan hukum ini penulis 

mengambil judul “PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS PELAKU 

TINDAK PIDANA ABORSI”. 

 

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah 

Dalam penulisan hukum ini, agar terarah dan tuntas dalam 

pembahasannya, penulis akan membatasi masalah dalam penelitian ini sebagai 

berikut: 

1. Yang penulis maksud pelaku di sini adalah setiap orang yang terkait 

dengan tindak pidana aborsi. 

2. Di dalam penelitian ini penulis menitikberatkan pada penelitian di 

Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang (di 

Ungaran). 

Sebagai pedoman penelitian yang dapat mempermudah dalam pembahasan 

masalah yang diteliti sehingga tidak akan terjadi salah sasaran dari apa yang 

hendak ditemukan dalam penelitian ini, maka dalam penelitian ini penulis 

tekankan rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 

aborsi? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

pelaku tindak pidana aborsi? 
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C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka peneliti menentukan tujuan 

penelitian sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana 

aborsi. 

2. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana aborsi. 

Penelitian ini diharapkan juga mampu memberikan manfaat yaitu:  

1. Manfaat teoritis 

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

sumbangsih pemikiran bagi kemajuan ilmu hukum di Indonesia, 

khususnya hukum pidana. 

2. Manfaat praktis 

Dapat memberikan sumbangsih kepada hakim terkait pada 

pertimbangannya dalam memberikan putusan terhadap pelaku tindak 

pidana aborsi pada khusunya. 

 

D. Kerangka Pemikiran 

Hak asasi manusia sebagai hak yang tidak dapat diganggu gugat oleh 

siapapun pada saat ini menjadi perhatian oleh beberapa negara. Salah satu hak 

tersebut adalah hak untuk hidup. Hak untuk hidup sangatlah kotroversial 

apalagi bila harus memutuskan kapan hidup itu dianggap telah dimulai. 

Konvensi Antar Amerika dengan jelas menyatakan hak untuk hidup dimulai 
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dari konsepsi. Dengan kata lain, saat sel telur bersatu dengan sperma. Namun, 

instrument-instrumen lain mengindikasikan secara tidak langsung 

penghormatan terhadap anak yang belum lahir, terutama terlihat jelas dalam 

larangan untuk melaksanakan hukuman mati terhadap perempuan hamil dan 

pembatasan kerja-kerja berbahaya untuk perempuan hamil. Pada umumnya 

badan-badan hak asasi manusia internasional berusaha untuk menghindari isu 

tentang aborsi dan euthanasia atau hak untuk mengakhiri hidup.
7
 

Aborsi adalah penghentian kehamilan pada usia mana janin tidak dapat 

hidup di luar kandungan, yaitu pada usia kurang dari 20 minggu dan berat 

kurang dari 500 gram.
8
 Dalam Black’s Dictionary Law dijelaskan bahwa “The 

spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or featus. As used 

in legal context refers to induced abortion”. Dengan demikian, menurut  

Black’s Dictionary Law, keguguran yang berupa keluarnya embrio atau fetus 

semata-mata bukan karena terjadi secara alami (spontan), tapi juga karena 

disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi manusia).
9
 

Banyak pandangan dari para tokoh mengenai larangan aborsi, yang salah 

satunya adalah pandangan dari para tokoh yuris muslim. Di kalangan yuris 

muslim, menurut Bakar, para yuris Maliki melarang secara mutlak 

berdasarkan argumentasi bahwa meskipun janin belum menjadi manusia 

sampai ditiupkannya ruh, namun tidak diperkenankan merusak proses 
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konsepsi alamiah pada saat semen ditanamkan ke dalam rahim karena semen 

itu merupakan persiapan untuk ditiupkannya ruh ke dalam janin. Mazhab 

Syafi’I mengharamkan aborsi pada tingkat usia berapa pun. Mazhab inilah 

yang dianut oleh sebagian umat Islam di Indonesia. Larangan ini dikarenakan 

pertama, janin diberi hak hidup yaitu hak untuk dilahirkan dan untuk hidup 

selama Tuhan memperkenankan. Kedua, janin mempunyai hak untuk 

mewaris. Ketiga, syari’at menentukan bahwa bayi yang lahir mati atau janin 

yang keguguran mempunyai hak untuk dikuburkan.
10

 

Aborsi merupakan masalah yang begitu kompleks. Keputusan untuk 

menggugurkan kandungan menjadi sesuatu yang amat rumit. Tentang siapa 

yang berhak mengambil keputusan itu tentulah perempuan hamil yang 

bersangkutan. Tetapi dalam mengambil keputusan itu, perempuan tidak perlu 

dan tidak boleh bertindak sendirian. Kalau keputusan itu mencakup begitu 

banyak aspek yang harus dipertimbangkan, perempuan bersangkutan perlu 

didampingi orang lain. 

Pihak-pihak yang dapat berperanan penting sebagai pendamping, pertama 

jika ia telah menikah dalam pengambilan keputusan suaminya harus ikut serta. 

Keikutsertaan suami menjadi syarat hampir mutlak untuk mencapai keputusan 

moral yang dapat dipertanggungjawabkan.  Kedua, dalam mengambil 

keputusan aborsi si perempuan hamil harus berkonsultasi dengan dokternya. 

Kehamilan dan rencana aborsi memiliki banyak aspek medis. Oleh karena itu, 

perempuan hamil membutuhkan informasi dan advis dari orang yang menjadi 
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professional di bidang itu. Ketiga, pendamping lain bagi perempuan yang 

mempertimbangkan aborsi adalah seorang konselor yng terampil. Tujuannya 

agar ia tidak mengambil keputusan emosional yang kemudian barangkali 

disesali.
11

 

Menurut Atang Ranoemihardja, aborsi adalah keluarnya hasil pembuahan 

(janin) yang belum waktunya dari kandungan ibu dan belum dapat hidup di 

luar kandungan. Dalam dunia kedokteran, abortus adalah kelahiran yang 

terjadi terbatas sampai waktu 28 minggu umur janin, yang mana sebenarnya 

kurang cocok dengan teknik sekarang. Jika kelahiran terjadi setelah umur 

janin lebih dari 28 minggu tapi kurang dari 40 minggu maka hal ini 

dinamakan premature. 

Mengenai abortus ini, ada 2 macam: 

1. Abortus provocatus medicalis: 

Dalam hal ini tidak terdapat adanya sifat criminal. 

2. Abortus provocatus criminalis: 

Proses pembuahan terjadi karena sperma masuk dan dapat bertemu 

serta bercampur dengan sel telur yang matang pada jarak 1/3 bagian 

dari indung telur dengan rahim. Jika terjadi pembuahan maka sel telur 

akan masuk ke dalam rahim dan pada waktu menstruasi akan keluar. 

Bila terjadi pembuahan, sel telur akan menetap dalam rahim dan jika 

mencapai umur 12-16 minggu maka terbentuklah uri (plasenta). 

Melakukan abortus yang umumnya belum 3 bulan mudah saja yaitu 
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dengan mengacaukan isi rahim dengan berbagai alat, atau dapat juga 

dengan zat-zat chemis yang menyebabkan keracunan, misalnya makan 

pil kina atau nanas muda. Apabila sudah ada uri (plasenta) maka 

melakukan abortus adalah berbahaya sekali. 

Penyakit yang dapat menyebabkan abortus ialah: 

1. Thypus 

2. Disentri yang berat 

3. Kolera 

Cara lain untuk melakukan abortus ialah dengan dipijat, tetapi bahayanya 

sangat besar. Bila telah terjadi uri (plasenta) abortus dilakukan dengan cara 

memecahkan dinding-dinding alat selaput yang menutup janin sehingga 

terjadi dorongan untuk mengeluarkan anak, tapi timbul bahayanya, yaitu: 

1. Pendarahan 

2. Infeksi 

3. Ada emboli hawa 

Selama rahim belum bersih maka tidak akan dapat merapat secara normal 

dan darah akan keluar pada waktu terjadi aborsi sebanyak 300-350 cc dan bila 

uri (plasenta) masih ketinggalan dalam rahim, darah akan terus keluar dan 

tidak akan berhenti, hal ini dapat mengakibatkan kematian. Waktu mulut 

rahim terbuka paling lama 2 jam. 

Ada bermacam-macam cara melakukan abortus povocatus criminalis, 

ialah: 
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1. Mekanik 

a. Dengan penyadap laki dari logam dimasukkan dalam rahim 

b. Penyadap yang kenyal 

c. Dengan semprot karet, alat penusuk dan lain-lain 

2. Dengan menyemprotkan obat-obat dalam kandungan 

3. Massage pada rahim oleh dukun (tukang pijat)
12

 

Berbagai uraian di atas semakin menguatkan tentang alasan dilarangnya 

perbuatan aborsi. Dalam pidana dikenal istilah tiada suatu pidana tanpa adanya 

kesalahan. Moeljatno menyebutkan bahwa kesalahan merupakan pengertian 

tersendiri terlepas dari perbuatan pidana. Dalam perbuatan pidana, yang 

menjadi pusat perhatiannya adalah perbuatan, sedangkan dalam hal 

pertanggungjawaban (kesalahan) yang menjadi pusat perhatiannya adalah 

orang yang melakukan perbuatan.  

Pengertian kesalahan menurut Simons, ia mengartikan kesalahan sebagai 

pengertian yang “social ethisch” dan mengatakan antara lain: sebagai dasar 

untuk pertanggungjawaban dalam hukum pidana, ia berupa keadaan psychisch 

dari si pembuat dan hubungannya terhadap perbuatannya dan dalam arti 

bahwa berdasarkan keadaan  psychisch (jiwa) itu perbuatannya dapat 

dicelakan kepada si pembuat.
13

 

    Berkaitan dengan pertanggungjawaban seorang pelaku maka tidak dapat 

terlepas dari pertimbangan hakim dalam memberikan keputusannya. 
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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.
14

 Putusan harus 

memuat alasan-alasan hukum yang jelas dan dapat dimengerti serta bersifat 

konsisten dengan penalaran hukum yang sistematis (reasones and 

argumentations of decision), dimana argumentasi tersebut harus diawasi 

(controleerbaarheid) dan diikuti serta dapat dipertanggung-jawabkan (account 

ability) guna menjamin sifat keterbukaan (trans parancy) dan kepastian 

hukum (legal certainity) dalam proses peradilan.
15

 

 

E. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan penulis adalah sebagai 

berikut:  

1. Metode Pendekatan  

Penelitian ini termasuk penelitian yuridis empiris.
16

 Penulis akan 

mengidentifikasikan hukum yang sedang berlaku dan menghubungkannya 

dengan fakta-fakta yang ada berupa pertimbangan hakim dalam 

memberikan putusannya. Selain metode di atas, penulis juga menggunakan 
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Ayuning Tyas Nilasari, Juni 2011, vol. 5, Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan dapat 
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Kasus Di Pengadilan Magetan), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta: Jurnal 

Hukum Justissica, hal. 9 
15

 Pasal 4 ayat (1) huruf d Kode Etik Profesi Hakim 
16

 Penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang berusaha mengidentifikasikan hukum yang 

terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya. Lihat, Soejono 

Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press, hal. 10-15 
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metode pendekatan kasus. Dalam penelitian ini penulis mencari tahu 

alasan-alasan hakim untuk sampai pada putusannya. 
17

  

2. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian yang bersifat deskriptif.
18

 Dalam 

penelitian ini, penulis akan menemukan dan memahami gejala-gejala yang 

diteliti dengan cara penggambaran yang seteliti-setelitinya untuk 

mendekati objek penelitian maupun permasalahan yang telah dirumuskan 

sebelumnya, yakni bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi pelaku 

tindak pidana aborsi serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana 

terhadap pelaku tindak pidana aborsi. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan mengambil lokasi di Pengadilan 

Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang (di Ungaran). 

Lokasi penelitian tersebut dipilih dengan pertimbangan di kedua 

Pengadilan Negeri tersebut sudah pernah diperiksa dan diputus perkara 

tentang aborsi, dengan demikian akan memberikan data yang lebih akurat. 
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 Dalam menggunakan pendekatan kasus, yang perlu dipahami oleh peneliti adalah ratio 

decidendi yaitu alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai kepada 

putusannya. Menurut Goodheart, ratio decidendi dapat diketemukan dengan memperhatikan fakta 

materiil. Fakta-fakta tersebut berupa orang, tempat, waktu dan segala yang menyertainya asalkan 

tidak terbukti sebaliknya. Perlunya fakta materiil tersebut diperhatikan karena baik hakim maupun 

para pihak akan mencari aturan hukum yang tepat untuk dapat diterapkan kepada fakta tersebut. 

Oleh karena itulah pendekatan kasus bukanlah merujuk pada diktum putusan pengadilan, 

melainkan merujuk pada ratio decidendi. Di dalam hukum Indonesia yang menganut civil law 

system, ratio decidendi tersebut dapat dilihat pada konsiderans “Menimbang” pada “Pokok 

Perkara”. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, 2007, cetakan ke 3, Penelitian Hukum, Jakarta: Kencana 

Prenada Media Group, hal. 119 
18

 Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang keberadaannya memberikan data guna 

memperoleh gambaran kemudian menganalisis untuk menjawab permasalahan yang ada. Lihat, 

Soejono Soekanto, Op. Cit,  hal. 10 
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4. Sumber Data 

a. Data Primer 

Data yang diperoleh langsung dari sumber pertama.
19

 Data yang 

berupa keterangan atau fakta yang secara langsung dari lokasi 

penelitian di Pengadilan Negeri Klaten dan Pengadilan Negeri 

Kabupaten Semarang (di Ungaran) akan penulis dapatkan dari hasil 

wawancara dengan hakim pada kedua lokasi penelitian tersebut. 

b. Data Sekunder 

Antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-

hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.
20

 Data 

sekunder ini dapat berupa: 

1) Bahan hukum primer yang meliputi: 

a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 

b) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) 

c) Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman 

d) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan 

e) Undang-Udang Nomor 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 

f) Kode Etik Profesi Hakim 

g) Putusan hakim tentang tindak pidana aborsi 

2) Bahan hukum sekunder 

                                                           
19

 Amirudin dan Zainal Asikin, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 

Grafindo, hal. 30 
20

 Ibid 
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Bahan hukum sekunder meliputi literatur-literatur yang 

berkaitan dengan tindak pidana aborsi. 

3) Bahan hukum tersier 

Berupa bahan hukum yang mendukung hukum primer dan 

bahan hukum sekunder, diantaranya bahan dari media internet, 

kamus, ensiklopedia dan sebagainya 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data guna penelitian ini penulis menggunakan 

beberapa teknik: 

a. Studi Kepustakaan 

Dilakukan dengan mencari, mencatat, menginventarisasi, 

menganalisis, dan mempelajari data yang berupa bahan-bahan pustaka. 

b. Wawancara 

Salah satu cara untuk mendapat data dalam penelitian ini, penulis 

akan mengadakan wawancara kepada hakim di Pengadilan Negeri 

Klaten dan Pengadilan Negeri Kabupaten Semarang (di Ungaran).
21

 

Wawancara ini dilakukan dengan berhadapan langsung secara 

perseorangan dengan hakim.
22

 

6. Teknik Analisa Data 

                                                           
21

 Pengertian wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara 

lisan dalam mana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan-keterangan. Lihat,  Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Ibid,  hal. 83 
22

 Wawancara berbentuk pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan tema yang diinginkan. 

Dikerjakan langsung berhadapan dengan mereka yang diwawancara. Teknik wawancara berbentuk 

wawancara individual. Dalam hal ini yang mewawancara dan yang diwawancara langsung 

berhadapan secara perseorangan dan pewawancara terdiri dari seorang dan yang diwawancara juga 

seorang. Lihat, Komaruddin, 1986, Metode Penulisan Skripsi, Bandung: Angkasa, hal. 113 
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Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar.
23

 Sehubungan dengan hal tersebut, dalam penelitian ini penulis 

menggunakan teknik analisis kualitatif. Teknik analisis kualitatif pada 

dasarnya mempergunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan 

induksi, deduksi, analogi, komparasi dan sejenis dengan itu.
24

 

 

F. Sistimatika Skripsi 

Untuk lebih mempermudah dalam melakukan pembahasan, 

penganalisisan, serta penjabaran isi dari penelitian ini, maka penulis menyusun 

sistimatika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut: 

Bab I adalah Pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah, 

pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, 

kerangka pemikiran, metode penelitian, jadwal waktu pelaksanaan. 

Bab II adalah Tinjauan Pustaka yang akan menguraikan tentang tinjauan 

umum tentang aborsi, tinjauan umum tentang tindak pidana aborsi, tinjauan 

umum tentang aborsi dalam perspektif Islam. 

Bab III adalah Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan 

tentang hasil penelitian yaitu bagaimana pertanggungjawaban pidana bagi 

pelaku tindak pidana aborsi dan hasil penelitian berupa pertimbangan hakim 

dalam menjatuhkan putusan bagi pelaku tindak pidana aborsi. 

                                                           
23

 Lexy. J Moleong, 1991, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal. 

103 
24

 Tatang. M. Amirin, 1986, Menyusun Rencana Penelitian, Jakarta: Rajawali, hal. 95 
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Bab IV adalah Kesimpulan dan Saran yang berisikan tentang kesimpulan 

dan saran.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


