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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Negara Indonesia adalah negara hukum, ketentuan tersebut dijamin dalam 

Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 

Tahun 1945 menyebutkan, bahwa “Negara Indonesia Adalah Negara 

Hukum”. Negara Hukum yang dimaksud adalah negara yang menegakan 

supermasi hukum untuk menegakan kebenaran dan keadilan dan tidak ada 

kekuasaan yang tidak dipertanggungjawabkan.
1
 Secara kusus tidak  lain di 

dalam hukum pidana Pasal 1 ayat (1) dari KUHP yang menyebutkan bahwa, 

“Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas suatu kekuatan 

aturan pidana dalam peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum 

perbuatan dilakuakan” (asas legalitas)  mempunyai pengertian bahwa asas 

tersebut sebagai penjamin (guarantiee function) yaitu melindungi warga 

negara dari tindakan sewenang-wenang dari penguasa (penegak hukum) dalam 

pemidanaan, dan melindungi warga negara dengan kepastian hukum.
2
 

Pada  era zaman seperi sekarang ini perkembangan masyarakat melejit 

sebagai efek dari pembangunan segala sisi kehidupan masyarakat yaitu sosial, 

ekonomi, budaya, dan teknologi yang dapat membawa dampak positif dan 

dampak negatif dalam masyarakat. Hal ini dapat kita lihat dari meningkatnya 

angka kriminalitas dari tahun ke tahun. Seperti halnya dalam kehidupan sosial 
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yaitu marakya kasus aborsi, hal tersebut dipicu kehidupan sosial yang tidak 

berpegang pada agama atau keyakinan, pengaruh negatif budaya luar, inspirasi 

dari informasi baik dari media televisi maupun internet, dan penyalahgunaan 

ilmu pengetahuan (pengetahuan dalam bidang ilmu kesehatan). 

Jumlah aborsi di Indonesia sangat memprihatinkan, laporan dari 

BKKBN yang dimuat dalam situs berita CNN Indonesia pada tahun 2013 

laporan dari Australian Consortium For On Country Indonesia Studies 

menunjukkan hasil penelitian disepuluh kota besar di Indonesia dan enam 

kabupaten di Indonesia terjadi 43 persen aborsi per 100 kelahiran hidup. 

Aborsi tersebut dilakukan oleh perempuan di perkotaan besar 78 persen dan 

perempuan di pedesaan 43 persen. Perempuan yang melakukan aborsi di 

daerah perkotaan besar di Indonesia umumnya berusia remaja 15 tahun hingga 

19 tahun. Umumnya aborsi tersebut dilakukan pada kehamilan yang tidak 

diinginkan. Survai Demografi dan Kesehatan Indonesia atau SDKI 

memaparkan pemicu meningkatnya jumlah aborsi di Indonesia disebabkan 

karena pernikahan di usia dini, hubungan sek bebas, terutama di Jakarta, 

Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi.
3
 

Hasil penelitian tersebut juga menunjukan bahwa kejadian  aborsi 

lebih tinggi di perkotaan dibanding di pedesaan, dan sebagian besar 

merupakan kejadian aborsi sengaja, terutama di kota. Banyak kejadian aborsi 

merupakan aborsi tidak aman, data menujukan bahwa peran dukun bayi dalam 

pelayanan aborsi masih besar, apalagi di pedesaan. Demikian banyak pula 
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penyedia pelayanan lain beroperasi secara sembunyi-sembunyi, yang 

kemungkinan besar terkait dengan aborsi tidak aman.
4
 

Banyaknya penyedia layanan secara sembunyi-sembunyi yang 

berkemungkinan besar terkait aborsi tidak aman seperti praktik aborsi yang 

dilakukan oleh dokter, bidan, dukun beranak, dan pelayanan penjualan jenis 

obat yang berefek pada gugurnya janin. Faktor ini memberi kemudahan akses 

orang yang berminat untuk mengugurkan kandungan, sehingga orang tidak 

sulit untuk mengatasi kehamilan yang tidak diinginkan, dan bahkan suatu 

penguguran kandungan atau aborsi dianggap suatu perbuatan yang sepele 

yang sebenarnya berbahaya bagi baik kesehatan, nyawa mapun secara moril 

bangsa. Maka dari itu aborsi dilarang oleh undang-undang, dan bertentangan 

dengan norma agama dan tidak berperi kemanusiaan. Namun ada 

pengecualian yang dilakukan secara prosedur medis. Yang pada pastinya 

dipandang tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama, maupun 

secra nilai kemanusiaan. Ada beberapa alasan abortus secara medis menurut 

Sofoewan:
5
 

a. Untuk menyelamatkan jiwa ibu. 

b. Melindungi kesehatan ibu. 

c. Janin cacat berat sehingga tidak mampu hidup. 

d. Kehamilan yang tidak mampu hidup. 

e. Penguguran janin pada kehamilan ganda. 
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f. Kehamilan sangat merugikan kesehatan fisik dan mental ibu. 

g. Bayi yang akan dilahirkan akan menderita kelainan fisik dan 

mental, atau 

h. Kehamilan sebagai akibat dari perkosaan atau incest. 

Dari banyaknya kasus aborsi yang disampaiakan melelui hasil 

penelitian tersebut menjadi indikasi bahwa tidak semua aborsi yang dilakukan 

tersebut beralasan secara medis dan dalam keadaan darurat dan 

menyelamatkan jiwa ibu. Secara otomatis tindakan aborsi yang terjadi di 

masyarakat beberapa persenya merupakan aborsi yang dilarang (tindak 

pidana). Suatu tindakan dapat disebut sebagai tindak pidana apabila tindakan 

itu mengandung unsur-unsur tindak pidana yaitu pebuatan dan pertanggung 

jawaban pidana (kesalahan) merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan 

secara ketat. D. Simons memberi definisi perbuatan (handeling) sebagai setiap 

perbuatan otot yang dikehendaki yang diadakan untuk menimbulkan suatu 

akibat.  Dalam definisi ini, ada atau tidaknya perbuatan dalam arti hukum 

pidana, tergantung pada atau tidaknya syarat “dikehendaki”yang merupakan 

unsur kesalahan. Jika gerakan otot itu tidak dikehendaki, misalnya hanya 

gerakan refleks, maka sejak semula juga tidak ada perbuatan dalam arti hukum 

pidana. Perbuatan dan kesalahan di sini merupakan suatu kesatuan karena 

memang sejak semula tidak ada perbuatan (dalam arti hukum pidana); 
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bukanya ada perbuatan tetapi orangnya tidak dapat dipidana karena tidak ada 

kesalahan.
6
  

Untuk membuktikan kebenaran perbuatan itu tergantung pada 

kemampuan penegak hukum, apakah tindakan yang dilakukan beralasan 

secara medis dan dalam keadaan darurat dan menyelamatkan jiwa ibu atau 

tindakan pidana. Sesuai dengan tujuan hukum acara pidana, bahwa tujuan dari 

hukum acara pidana adalah untuk mencari kebenaran materiel atau kebenaran 

yang hakiki. Hal tersebut merupakan kewajiban para penegak hukum pidana 

dan pengadilan yang berhak memutus apakah dakwaan yang didakwakan pada 

pelaku itu terbukti maka Pengadilan menjatuhkan putusan pidana, dan jika 

dakwaan yang didakwakan kepada pelaku tidak terbukti secara sah dan 

meyakinkan maka Pengadilan menjatuhkan putusan bebas. 

Berdasarkan hal-hal yang telah disampaikan diatas penulis tertarik 

untuk melakukan penelitian yang berjudul: “ANALISIS TERHADAP 

PUTUSAN BEBAS DALAM PERKARA TINDAK PIDANA ABORSI” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan yang telah terurai di atas, 

permasalahan yang akan dikaji oleh penulis dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimanakah proses penyelesaian perkara dalam tindak pidana 

aborsi? 

2. Bagaimanakah pertimbangan hukum dari hakim dalam menetapkan 

putusan bebas dalam perkara tindak pidana aborsi? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Penelitian dilakukan dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memenuhi syarat akademis guna memperoleh gelar sarjana 

starta 1 di bidang Ilmu hukum Univesitas Muhammadiyah Surakarta.  

b. Untuk memperluas wawasan akan arti pentingnya ilmu hukum dalam 

teori dan praktek. 

2. Tujuan Obyektif  

a. Untuk mengetahui kajian putusan bebas dalam perkara tindak 

pidana aborsi. 

b. Untuk mengetahui gambaran kualitas kinerja aparat penegak 

hukum 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, antara lain: 

1. Manfaat teoritis 

Digunakan sebagai sumbangan pengetahuan  serta pemikiran yang 

bermanfaat di bidang ilmu hukum yang kaitanya dengan putusan bebas 

dalam perkara tindak pidana aborsi. 

2. Manfaat praktis 

Digunakan sebagai masukan bagi instansi terkait yang ingin mengetahui 

tindakan-tindakan yang dilakukan aparat penegak hukum kususnya dalam 

proses hukum  putusan bebas dalam perkara tindak pidana aborsi. 
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E. Metode Penelitian  

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode 

pendekatan hukum yuridis empiris. Yuridis empiris merupakan suatu 

pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan tertulis untuk kemudian 

dilihat bagaimana implementasinya di lapangan.
7
 Dalam melakukan penelitian 

agar memperoleh hasil yang maksimal maka diperlukan metode penelitian 

yang tepat. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut 

1. Metode Pendekatan 

Penelitian ini mendekati masalah dari prespektif peraturan hukum yang 

berlaku dan praktek hukum di masyarakat. Dengan pendekatan ini 

dimaksudkan untuk mengetahui bagaimana ketentuan-ketentuan yuridis yang 

mengatur tindakan aborsi di kabupaten Sukoharjo sehingga menghasilkan 

putusan bebas serata pandangan hakim terhadap putusan bebas tersebut. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian deskriptif yang 

dimaksudkan untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang 

penegakan hukum putusan bebas dalam tindak pidana aborsi. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

4. Jenis dan Sumber Data 

a. Data Primer 
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Yaitu data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku 

warga masyarakat, melalui penelitian.
8

 Sumber data primer ini oleh 

penulis mengaplikasikan berupa kinerja aparat penegak hukum  dalam 

realita penegakaan hukum terhadap putusan bebas dalam perkara tindak 

pidana aborsi di Pengadilan Negeri Sukoharjo. 

b. Data Sekunder. 

Yaitu data yang mencakup dokumen dokumen resmi, buku-buku, hasil-

hasil penelitian yang berwujut laporan.
9

  Sumber data sekunder ini 

diperoleh secara tidak langsung melelui  mempelajari bahan-bahan berupa 

buku, dokumen-dokumen, peraturan perundang-undangan, laporan-

laporan, arsip-arsip, atau bahan lainya yang berkaitan dengan penegakan 

hukum terhadap putusan bebas dalam perkara tindak pidana aborsi. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu: 

a. Observasi  

Penulis dalam penelitian ini melakukan pengumpulan data dengan 

mengadakan pengamatan langsug terhadap obyek yang diteliti yaitu 

dengan memperhatikan tindakan aparat penegak hukum dalam menangani 

perkara tindak pidana putusan bebas tindak pidana aborsi. 

b. Studi Pustaka 

Penulis dalam penelitian ini melakukan studi kepustakaan dengan cara 

menempuh membaca buku-buku literature, peraturan perundang-
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undangan, dokumen-dokumen hasil penelitian, yang ada kaitanya dengan 

masalah yang sedang diteliti. 

6. Metode Analisis Data 

Penulis mengunakan data analisis kualitatif dalam menganalisis data, yaitu 

merupkan tatacara penelitian yang menghasilkan data deskriptif. Yaitu apa 

yang dinyatakan responden secara tertulis, atau lisan dan berperilaku nyata.
10

 

Dan pada pengambilan kesimpulan peneliti mengunakan logika berfikir 

induktif yaitu metode berfikir yang menjelaskan dari yang kusus  ke umum. 

F. Sitematika Skripsi 

Supaya penulisan skripsi ini mudah dipahami dan mudah dimengerti oleh 

pembaca, penulis menyusun skripsi ini secara sistemetika. Yaitu 

sistematikanya penulis susun secara terperinci dalam empat bab. 

Bagian bab I merupakan pendahuluan yang menyampaiakan tentang 

latar belakang, rumusan masalah, manfaat hasil penelitian, metode penelitian 

dan sistemetika skripsi. 

Bagian bab II Tinjauan Pustaka, pada bab ini penulis menguraikan 

pengerti tinjauan umum tentang hukum pidana, yang mencangkup pengertian 

tindak pidana, macam-macam tindak pidana, unsur-unsur tindak pidana. 

Tinjauan umum tentang aborsi mencangkup pengertian aborsi, macam-macam 

aborsi, penyebab aborsi. Tinjauan umum tentang putusan. Mencangkup 

pengertian putusan bebas, putusan lepas, dan putusan pidana.  
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Bagian bab III penulis menyampaiakan  hasil penelitian dan membahas 

proses penyelesaian dan penegakan hukum yang ditinjau menurut ketentuan 

perundang-undangan dan menganalisis terhadap putusan bebas dalam tindak 

pidana aborsi. 

Bagian bab IV bagian dari penutup yang berisi kesimpulan dan saran. 


