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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Manuisa mengalami perubahan cara berfikir kian maju karena 

tuntutan dari ilmu pengetahuan kian hari terus menerus berkembang ke arah 

yang  maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan zaman itu sendiri 

tidak hanya mengarah pada sisi positif, tetapi juga menawarkan sisi 

negatifnya karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut ikut adil 

dalam dampak moral suatu bangsa. Dalam hal ini, salah satu sisi negatif yang 

ditimbulkan oleh perkembangan  zaman tersebut adalah tindak pidana aborsi 

yang marak dilakukan oleh remaja dan wanita dewasa baik yang menikah 

maupun belum menikah. 
1
 

Membahas persoalan aborsi sudah bukan merupakan rahasia umum 

dan bukan hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikarenakan aborsi yang 

terjadi dewasa ini sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya dapat 

terjadi dimana-mana serta bisa saja dilakukan oleh berbagai kalangan. 

Apakah hal itu dilakukan oleh para remaja yang terlibat pergaulan bebasa 

atau para orang dewasa yang tidak mau atas kelahiran anak yang 

dikandungnya lahir kedunia ini. Banyak para orang dewasa yang telah 

menikah bertahun-tahun  namun belum dianugerahi seoarang anak dan sangat 

mengharapkan lahirnya seorang anak, namun ironisnya banyak orang dewasa 
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yang merasa terbebani lahirnya anak bahkan ada pasangan yang 

membuang  janin yang masih dalam kandungan tanpa pertimbangan nurani 

manusia. 

Di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari 

perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk 

menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi 

aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada 

umumnya dianggap oleh sebagaian besar masyarakat sebagai tindak pidana. 

Namun dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah 

kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provocatus 

medicialis. Sementara itu, aborsi yang digeneralisasi menjadi suatu tindak 

pidana lebih kenal sebgai abortus provocatus criminalis.
2
 

Dalam hukum positif indonesia, pengaturan tindakan aborsi terdapat 

dalam dua undang-undang yaitu Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) Pasal 

299, 346, 346, 347, 348 dan 349 serta diatur dalam UU No. 36 Tahun 2009 

tentang Kesehatan Pasal 75, 76, 77. Terdapat perbedaan antar Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana (KUHP) dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun. 

Sementara UU Kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun 

karena adanya perkosaan. Akan tetapi ketentuan aborsi dalam UU No. 36 
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Tahun 2009 tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya 

kondisi kehamilan maksimal 6 bulan setelah hari pertama haid terakhir.
3
 

Dalam prosesnya, tindakan aborsi ada yang dilakukan sendiri, ada pula 

menggunkan bantuan orang lain. Aborsi yang dilakukan sendiri misalnya 

dengan cara meminum obat-obatan yang membahayakan janin, atau dengan 

melakukan perbuatan-perbuatan yang dengan sengaja ingin menggugurkan 

janin. Sementara itu, bila dengan bantuan orang lain, aborsi dapat dilakukan 

dengan bantuan dokter, bidan atau dukun beranak.  

Apapun alasan yang diajukan untuk menggugurkan kandungan, jika 

hal itu bukan disebabkan alasan medis maka ibu yang menggugurkan 

kandungan atas persetujuan perempuan yang mengandung dapat dijerat 

dengan Pasal 346 KUHP yang menyatakan: 

 “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana 

penjara paling lama empat tahun.” 

Data pelaku yang terlibat dalam kasus tindak pidana aborsi di 

Temanggung, yaitu: Sukrimi Binti Sunarto, (32 tahun) dengan Perkara Pidana 

No. 122/Pid.B/2014/PN.TMG. Pelaku tindak pidana aborsi ini didalam 

hukum pidan disebut pelaku (plager) sesuai dengan Pasal 55 KUHP. 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan 

mengangkat judul “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana 

Aborsi”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan oleh penulis 

di atas,  maka ada beberapa permasalahan ini, yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak 

pidana aborsi? 

2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Adapun tujuan yang hendak dicapai penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Mengetahui penerapan hukum pidana  materiil terhadap pelaku tindak 

pidana aborsi. 

2. Mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi. 

 

D. Manfaat Hasil Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat atau berguna baik secara 

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis 

a. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan 

berfikir serta ilmu pengetahuan ilmu hukum pidana khususnya dalam 

hal pertaggungjawaban pidana pelaku aborsi. 

b. Hasil penelitian ini diharapakan dijadikan sebagai referensi bagi 

peneliti-peneliti lainnya, pada masa mendatang yang yang mengambil 

tema penelitian yang sama. 

2. Manfaat Praktis 



 5 
 

Memberikan penejelasan secara umum kepada penulis dan 

pembaca serta masyarakat mengenai hukum pelaku tindak pidana aborsi 

dan menjadi bahan informasi bagi masyarakat. 

 

E. Kerangka Pemikiran 

a. Kesalahan 

Menurut Moeljatno adanya keadaan psikis yang tertentu pada orang 

yang melakukan perbuatan pidana dan adanya hubungan antara keadaan 

itu dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga orang dapat dicela karena 

melakukan perbuatan tadi. Siapa yang melakukan perbuatan pidana dan 

berlangsungnya kesalahan, maka dia lah yang bertanggungjawab. Dalam 

hal ini dikenal suatu asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (qeen straf 

zonder shuld). 
4
 

b. Pertanggungjawaban pidana 

Moeljatno yang berpendirian bahwa pemisahan antara keadaan 

batin si pembuat dengan perbuatannya adalah tidak mungkin. Kesengajaan 

atau kealpaan tak dapat terpikirkan apabila tidak ada kemampuan 

bertanggungjawab. Juga alasan pemaaf tak mungkin ada, jika orang tidak 

mampu bertanggungjawab atau tidak perbuatan pidana yang telah 

dilakukan oleh seseorang. Oleh karena itu dasar dari pertanggungjawaban 

pidana adalah kesalahan yang terdapat 4 unsur-unsurnya yaitu:
5
 

1. Melakukan perbuatan pidana (bersifat melawan hukum); 

2. Di atas umur tertentu mampu bertanggungjawab; 
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3. Mempunyai bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan atau kealpaan; 

4. Tidak adanya pemaaf. 

Dalam hal dipidana  atau tidaknya si pelaku tindak pidana, bukanlah 

tergantung pada apakah ada perbuatan pidana atau tidak. Melainkan pada 

apakah si terdakwa tercela atau tidak tercela telah melakukan tindak 

pidana itu. Dengan demikian dasar dari pada adanya tindak pidana adalah 

asas legalitas. 

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian atau metode ilmiah adalah prosedur atau langkah-

langkah dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu.
6
 Suatu penelitian 

ilmiah dapat dipercayai kebenarannya apabila disusun dengan menggunakan 

metode yang tepat. Metode penelitian adalah cara sistematis untuk menyusun 

ilmu pengetahuan.
7
 

Adapun metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Metode Pendekatan 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis 

empiris yaitu pendekatan yang digunakan untuk memecahkan masalah 

penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian 

dilanjutkan dengan mengadakan penelitian data primer. Pendekatan 

empiris merupakan pendekatan yang mengacu pada peraturan-peraturan 

tertulis untuk kemudian dilihat sebagaimana implementasi, dalam hal ini 
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terkait dengan pertnggungjawaban pidana tindak pidana aborsi pada 

putusan nomor 122/Pid.B/2014/Pn.Tmg  

2. Jenis Penelitian 

Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian 

deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang merupakan 

prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau 

melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian pada saat sekarang 

berdasarkan fakta yang tampak.
8
 Dengan demikian  tujuannya untuk 

memberikan data seteliti mungkin secara sistematis dan menyeluruh 

tentang gambaran proses pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana 

aborsi pada putusam nomor 122/Pid.B/2014/PN.TMG  

3. Jenis Data 

Jenis data penelitian yang digunakan dalam penelitian, Data 

Sekunder yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka, antara lain 

meliputi dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang 

berwujud laporan dan sebagainya.
9
 Adapun data tersebut antara lain: 

1) Bahan hukum primer: 

a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP); 

b) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan; 

c) Undang-Undang Hak Asasi Manusia (HAM) Nomor 39 tahun 1999 

Pasal 53 ayat 1(1); 

d) Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan 

reproduki 
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e) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak 

2) Bahan hukum sekuder 

Bahan-bahan yang yang memberikan penjelasan terhadap bahan 

hukum primer berupa literatur-literatur dan makalah-makalah yang 

berkaitan dengan pertanggungjawaban pidana tindak pidana aborasi 

3) Bahan hukum tersier 

Bahan hukum yang menunjang bahan-bahan sekunder seperti kamus 

hukum dan kamus bahasa. 

4) Metode Pengumpulan Data 

Untuk pengumpulan data yang dimkasud di atas, digunakan teknik 

Studi Kepustakaan. Studi pustaka ditunjukan terhadap literatur dan 

ketentuan peraturan perundang-undangan, serta peraturan-peraturan 

hukum yang ada hubunganya dengan objek penelitian yang dikaji oleh 

penulis, mengenai pertanggungjawaban pidana tindak pidana aborsi 

5) Metode Analisi Data 

Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu data yang ada dibuat 

dalam kata-kata dan atau kalimat-kalimat. Data kualitatif tersebut 

dianalisis dengan metode berfikir deduktif, yaitu pola berfikir yang 

mendasar pada hal-hal yang bersifat umum, kemudian ditarik kesimpualn 

yang bersifat khusus. 

 

G. Sistematika Skripsi 

Hasil penelitian ini akan disusun dengan empat bab dalam memberikan 

gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami isi dan 
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gambaran menyeluruh dalam skripsi ini. Adapun bab yang tersusun secara 

sistematis adalah sebagai berikut :  

Bab I berisi pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode 

penelitian, sistematika skripsi. 

Bab II berisi tentang tinjauan pustaka, dalam bab ini penulis akan 

menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pertanggungjawaban pelaku 

aborsi. 

Bab III adalah hasil penelitian dan pembahasan yang akan memuat 

uraian mengenai penerapan hukum pidana materiil terhadap pelaku tindak 

pidana aborsi dan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana aborsi. 

Bab IV terdiri dari penutup yang berisi mengenai kesimpulan dan 

saran terkait dengan permasalahan yang diteliti. 

 


