
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era globalisasi sekarang ini, perubahan begitu cepat terjadinya sehingga kadang

kala kita sendiri belum siap untuk menyikapi perubahan tersebut. Perubahan

tersebut terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang kian

canggihnya  dan kian cepatnya  sehingga  mau tidak mau kita  juga terkena

imbasnya. Dalam segala bidang, manusia terus menerus mengalami perubahan

karena ilmu pengetahuan terus menerus berkembang sehingga cakrawala berpikir

kita kian hari kian maju. Namun sebaliknya, imbas dari perkembangan jaman itu

sendiri tidak hanya bergerak kearah positif, tetapi juga menawarkan sisi

negatifnya kepada umat manusia karena sebenarnya perkembangan teknologi

tersebut seperti pedang bermata dua. Hanya tinggal kita yang diberi akal oleh

Tuhan Yang Maha Kuasa ini memilih, mau kearah yang benar atau salah demi

mewujudkan keinginan kita.

Saat ini Aborsi  menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari

tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Di Indonesia

sendiri, angka pembunuhan janin per tahun sudah mencapai 3 juta. Angka yang

tidak sedikit mengingat besarnya tingkat kehamilan di Indonesia. Selain itu, ada
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yg mengkategorikan aborsi  itu  pembunuhan. Ada yang  melarang atas  nama

agama. Ada yang menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga

harus dipertahankan.

Angka  Kematian Ibu (AKI)  menurut survei demografi kesehatan Indonesia

(SDKI) 1994 masih cukup tinggi, yaitu 390 per 100.000 kelahiran. Penyebab

kematian ibu terbesar (58,1%) adalah perdarahan dan eklampsia. Kedua sebab itu

sebenarnya dapat dicegah dengan pemeriksaan kehamilan (antenatal care/ANC)

yang memadai. Walaupun proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melakukan

ANC minimal 1 kali telah mencapai lebih dari 80%, tetapi menurut SDKI 1994,

hanya 43,2% yang persalinannya ditolong oleh tenaga kesehatan. Persalinan oleh

tenaga kesehatan menurut SDKI 1997, masih sangat rendah, di mana sebesar 54%

persalinan masih ditolong oleh dukun bayi.1

Namun tidak semua kehamilan diharapkan kehadirannya. Setiap tahunnya, dari

175 juta kehamilan yang terjadi di dunia terdapat sekitar 75 juta perempuan yang

mengalami kehamilan tak diinginkan. Banyak hal yang menyebabkan seorang

perempuan tidak menginginkan kehamilannya, antara lain karena perkosaan,

kehamilan yang terlanjur datang pada saat yang belum diharapkan, janin dalam

kandungan menderita cacat berat, kehamilan di luar nikah, gagal KB, dan

sebagainya. Ketika seorang perempuan mengalami kehamilan tak diinginkan

(KTD), diantara jalan keluar yang ditempuh adalah melakukan upaya aborsi, baik

yang dilakukan sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Banyak diantaranya

yang memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya dengan mencari pertolongan

yang tidak aman sehingga mereka mengalami komplikasi serius atau kematian

1http:/www. GOI & Unicef.org/htm, diunduh pada hari rabu,tanggal 28 Agustus 2013.
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karena ditangani oleh orang yang tidak kompeten atau dengan peralatan yang

tidak memenuhi standard.

Keputusan  untuk melakukan aborsi  bukan merupakan  pilihan yang  mudah.

Banyak perempuan harus berperang melawan perasaan dan kepercayaannya

mengenai nilai hidup seorang calon manusia yang  dikandungnya, sebelum

akhirnya mengambil keputusan. Belum lagi penilaian moral dari orang-orang

sekitarnya bila sampai tindakannya ini diketahui. Hanya orang-orang yang mampu

berempati yang bisa merasakan betapa perempuan berada dalam posisi yang sulit

dan menderita ketika harus memutuskan untuk mengakhiri kehamilannya.

Aborsi sering kali ditafsirkan sebagai pembunuhan bayi, walaupun secara jelas

Badan Kesehatan Dunia (WHO) mendefinisikan aborsi sebagai penghentian

kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan atau kurang dari 22

minggu. Dengan perkembangan tehnologi kedokteran yang sedemikian pesatnya,

sesungguhnya perempuan tidak harus mengalami kesakitan apalagi kematian,

karena aborsi sudah dapat diselenggarakan secara sangat aman dengan

menggunakan tehnologi yang sangat sederhana. Bahkan dikatakan bahwa aborsi

oleh tenaga profesional di tempat yang memenuhi standar, tingkat keamanannya

10 kali lebih besar dibandingkan dengan bila melanjutkan kehamilan hingga

persalinan.Sayangnya, masih banyak perempuan di Indonesia tidak dapat

menikmati kemajuan tehnologi kedokteran tersebut. Mereka yang tidak punya

pilihan lain, terpaksa beralih ke tenaga yang  tidak aman yang  menyebabkan

mereka beresiko terhadap  kesakitan dan kematian.  Terciptanya kondisi ini

terutama disebabkan karena hukum di Indonesia masih belum berpihak kepada

perempuan dengan melarang tindakan ini untuk dilakukan kecuali untuk
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menyelamatkan ibu dan bayinya. Akibatnya, banyak tenaga profesional yang tidak

bersedia memberikan pelayanan ini, walaupun ada, seringkali diberikan dengan

biaya yang sangat tinggi karena besarnya konsekuensi yang harus ditanggung bila

diketahui oleh pihak yang berwajib.2

Perkiraan jumlah aborsi di Indonesia setiap tahunnya cukup beragam. Sebuah

studi terbaru yang diselenggarakan oleh Pusat Penelitian Kesehatan Universitas

Indonesia memperkirakan angka  kejadian aborsi di Indonesia per tahunnya

sebesar 2 juta. Menjadi remaja berarti menjalani proses berat yang membutuhkan

banyak penyesuaian dan menimbulkan kecemasan. Lonjakan pertumbuhan badani

dan pematangan organ-organ reproduksi adalah salah satu masalah besar yang

mereka hadapi. Perasaan seksual yang menguat tak bisa tidak dialami oleh setiap

remaja meskipun kadarnya berbeda   satu dengan yang lain. Begitu juga

kemampuan untuk mengendalikannya.

Di Indonesia saat ini 62 juta remaja sedang bertumbuh di Tanah Air. Artinya, satu

dari lima orang Indonesia berada dalam rentang usia remaja. Mereka adalah calon

generasi penerus bangsa dan akan menjadi orangtua bagi generasi berikutnya.

Tentunya, dapat dibayangkan, betapa besar pengaruh segala tindakan yang mereka

lakukan saat ini kelak di kemudian hari tatkala menjadi dewasa dan lebih jauh lagi

bagi bangsa di masa depan.Ketika mereka harus berjuang mengenali sisi-sisi diri

yang mengalami perubahan fisik-psikis-sosial akibat pubertas, masyarakat justru

berupaya keras menyembunyikan segala hal tentang seks, meninggalkan remaja

dengan berjuta tanda tanya yang lalu lalang di kepala mereka.

2 http://narkofh07.blogspot.com/2011/01/proposal-aborsi-bab-i-pendahuluan.html, diunduh pada
hari rabu, tanggal 16 Oktober 2013.
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Pandangan bahwa seks adalah tabu, yang telah sekian lama tertanam, membuat

remaja enggan berdiskusi tentang kesehatan reproduksi dengan orang lain. Yang

lebih memprihatinkan, mereka justru merasa paling tak nyaman bila harus

membahas seksualitas dengan anggota keluarganya sendiri. Tak tersedianya

informasi yang akurat dan benar tentang kesehatan reproduksi memaksa remaja

bergerilya mencari akses dan melakukan eksplorasi sendiri.

Berdasarkan hasil penelitian Annisa Foundation pada tahun 2006 yang melibatkan

siswa SMP dan SMA di Indonesia terungkap 42,3 persen pelajar telah melakukan

hubungan seks yang pertama saat duduk di bangku sekolah. Beberapa dari siswa

mengungkapkan, dia melakukan hubungan seks tersebut berdasarkan suka dan

tanpa paksaan. Ketakutan akan hukuman dari masyarakat dan terlebih lagi tidak

diperbolehkannya remaja putri belum menikah menerima layanan keluarga

berencana memaksa mereka untuk melakukan aborsi, yang sebagian besar

dilakukan secara sembunyi-sembunyi tanpa mempedulikan standar medis. Data

WHO menyebutkan bahwa 15-50 persen kematian ibu disebabkan karena

pengguguran kandungan yang tidak aman. Bahkan  Departemen Kesehatan RI

mencatat bahwa setiap tahunnya terjadi 700 ribu kasus aborsi pada remaja atau 30

persen dari total 2 juta kasus di mana sebgaian besar dilakukan oleh dukun.

Tidak ada data yang pasti tentang besarnya dampak aborsi terhadap kesehatan ibu,

WHO memperkirakan 10-50% kematian ibu disebabkan oleh aborsi (tergantung

kondisi masing-masing negara). Diperkirakan di seluruh dunia setiap tahun

dilakukan 20 juta aborsi tidak aman, 70.000 wanita meninggal akibat aborsi tidak

aman, dan 1 dari 8 kematian ibu disebabkan oleh aborsi tidak aman. Di Asia

tenggara, WHO memperkirakan 4,2 juta aborsi dilakukan setiap tahunnya, di
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antaranya 750.000 sampai 1,5 juta terjadi di Indonesia. Risiko kematian akibat

aborsi tidak aman di wilayah Asia diperkirakan antara 1 dari 250, negara maju

hanya 1 dari 3700. Angka tersebut memberikan gambaran bahwa masalah aborsi

di Indonesia masih cukup besar.3

Pada Pasal 28 A, UUD 1945 menyatakan setiap orang berhak untuk hidup serta

berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.4 Tentang aborsi itu sendiri di

Indonesia dikenal dua jenis aborsi yaitu aborsi kriminalis dan aborsi medical.

Sebenarnya jika dilihat dari Pasal tersebut bayi yang  di dalam kandungan

sekalipun memiliki hak untuk hidup dan lahir di dunia dengan selamat. Pada

dasarnya aborsi atau yang nama lainya adalah Abortus Provocatus Therapeuticus

adalah suatu jenis pengguguran kandungan yang disengaja dibuat oleh seseorang

dengan maksud kesehatan demi menyelamatkan jiwa perempuan yang

mengandung, dan sudah barang tentu pengguguran kandungan ini mendapat

pertimbangan medik menurut ilmu kedokteran.5

Permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan penegasan dengan disahkannya

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Secara eksplisit,

dalam undang-undang ini terdapat Pasal-Pasal yang mengatur mengenai aborsi,

meskipun dalam praktek medis mengandung berbagai reaksi dan menimbulkan

kontroversi diberbagai lapisan masyarakat. Meskipun, Undang-undang melarang

praktik aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan.

Pengguguran (aborsi) provocatus criminalis khususnya pada tingkat SMA apapun

alasannya tidak dapat dibenarkan oleh norma hukum pidana ataupun norma

3 Ibid.
4 Pasal 28 A, Undang-Undang Dasar 1945.
5 http://www.aborsi.org/definisi.htm, diunduh pada hari rabu, tanggal 28 Agustus 2013.
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hukum agama. Hal ini disebabkan bahwa pengguguran kandungan ini sangat

bertentangan dengan nilai yang hidup dalam masyarakat, dan merupakan suatu

pembunuhan yang dilakukan  terhadap  janin yang ada dalam  kandungan yang

seharusnya dilindungi.  Alasan  inilah sehingga KUHP  pada Buku II bab XIX

menentukannya   sebagai kejahatan terhadap nyawa orang, khususnya terhadap

nyawa janin. Abortus provocatus criminalis atau tindak pidana aborsi tersebut di

dalam norma hukum yang diatur secara tegas dalam rumusan Pasal 346, 367, 348,

dan 349 KUHP. Dengan demikian aborsi jenis ini memberikan ancaman pidana

bagi yang melakukannya.6

Praktik aborsi siswa SMA di Kota Bandar Lampung   sudah bukan rahasia lagi,

terutama sebagai akibat dari semakin meluasnya budaya pergaulan bebas dan

prostitusi dewasa ini. Juga dengan semakin meningkatnya kasus-kasus kehamilan

di luar nikah dan multiplikasi keragaman motivasi. Hal tersebut pada gilirannya

mendorong orang-orang tertentu cenderung menggugurkan kandungan sebagai

solusi untuk menghilangkan aib. Dalam Undang-Undang 36 Tahun 2009 Tentang

Kesehatan, seperti yang dijelaskan di atas bahwa melakukan aborsi dapat

merupakan tindakan kejahatan, tetapi juga bisa merupakan tindakan ilegal yang

dibenarkan undang-undang.

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk

menganalisis kriminologis terhadap tindak pidana aborsi yang  dilakukan oleh

Siswa Menengah Atas (SMA) di Kota Bandar Lampung.

6 Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Penerbit Bumi Aksara, Yogyakarta, 2011.
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B. Rumusan Masalah dan Ruang Lingkup

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan yang akan

diangkat serta dibahas dalam penulisan skripsi ini, yaitu :

1) Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan terjadinya aborsi yang dilakukan

oleh Siswa Menengah Atas di Kota Bandar Lampung?

2) Upaya-upaya apasajakah yang telah dilakukan dalam rangka menanggulangi

pengguguran kandungan oleh Siswa Menengah Atas di Kota Bandar

Lampung?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup penelitian ini adalah merupakan kajian dalam Hukum

Pidana yang mana membahas mengenai Analisis Kriminologis Terhadap Tindak

Pidana Aborsi Yang Dilakukan Oleh Siswa Menengah Atas di Kota Bandar

Lampung. Penelitian ini dibatasi pada Rumah Sakit Abdul Moeloek Kota Bandar

Lampung, Psikolog yang ada di Kota Bandar Lampung dan Polrestabes Kota

Bandar Lampung. Sedangkan ruang  lingkup wilayah penelitan adalah Kota

Bandar Lampung, penelitian dilakukan pada tahun 2013.
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1)  Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penyebab terjadinya aborsi

yang dilakukan oleh Siswa Menengah Atas di Kota Bandar Lampung.

2) Untuk mengetahui dan memahami upaya-upaya yang dilakukan dalam

menanggulangi pengguguran kandungan oleh Siswa Menengah Atas di Kota

Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

Dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai berikut :

1) Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

terhadap pendidikan hukum khususnya dalam hal analisis kriminologis

terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh Siswa Menengah Atas di

Kota Bandar Lampung. Selain itu dapat pula untuk mengidentifikasi

permasalahan yang berhubungan dengan hal tersebut.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar pihak kepolisian dalam

menanggulangi tindak pidana aborsi yang terjadi dikalangan siswa SMA di

Kota Bandar Lampung. Selain itu agar masyarakat lebih aktif dalam hal
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mengurang ataupun memberantas tindak pidana aborsi di Kota Bandar

Lampung. Terakhir, penelitian ini merupakan syarat dalam menyelesaikan

pendidikan sarjana yang merupakan kebutuhan peneliti.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Faktor Penyebab Orang Melakukan Kejahatan

Ada berbagai-bagai faktor penyebab terjadinya suatu tindak kejahatan. Sebagai

kenyataannya bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat

penyimpangan terhadap norma - norma, terutama norma hukum. Di dalam

pergaulan manusia bersama, penyimpangan hukum ini disebut sebagai kejahatan

atau  pelanggaran. Dan kejahatan  itu  sendiri  merupakan masalah sosial yang

berada di tengah - tengah masyarakat, dimana si pelaku dan korbannya adalah

anggota masyarakat.

Secara umum ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya sebuah

kejahatan. Pertama adalah faktor yang berasal atau terdapat dalam diri si pelaku

yang maksudnya bahwa yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah

kejahatan itu timbul dari dalam diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor

keturunan dan kejiwaan (penyakit jiwa). Faktor yang kedua adalah faktor yang

berasal atau terdapat di luar diri pribadi si pelaku. Maksudnya adalah: bahwa

yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan itu timbul dari
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luar diri si pelaku itu sendiri yang didasari oleh faktor rumah tangga dan

lingkungan.7

Adapun faktor penyebab yang mendominasi terjadinya tindak pidana pelecehan

seksual yang dilakukan terhadap anak di bawah umur adalah:8

1. Faktor keinginan

2. Faktor kesempatan

3. Faktor  lemahnya iman

Ad1. Faktor keinginan

Yang  dimaksud dengan faktor keinginan adalah: suatu kemauan yang sangat

kuat yang mendorong si pelaku untuk melakukan sebuah kejahatan. Misalnya

seseorang yang setelah menonton suatu adegan atau peristiwa yang secara tidak

langsung telah menimbulkan hasrat yang begitu kuat dalam dirinya untuk meniru

adegan tersebut.9

Ad2. Faktor kesempatan

Adapun yang dimaksud dengan faktor kesempatan disini adalah: suatu keadaan

yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung

untuk terjadinya  sebuah kejahatan. Faktor kesempatan ini biasanya banyak

terdapat pada diri si korban seperti:

1.   Kurangnya perhatian orang tua terhadap anak - anaknya, hal ini

disebabkan orang tua   sibuk bekerja.

2.   Kurangnya pengetahuan si anak tentang seks, hal ini didasarkan kepada

kebudayaan ketimuran yang menganggap bahwa pengetahuan seks bagi

7Andi Hamzah, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, hlm 64.
8 Ibnu Jauzy, Ketika Nafsu Berbicara, Cendikia Sentra Muslim, Jakarta, 2004, hlm 54.
9 Ibid., hlm. 55.
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anak merupakan perbuatan yang tabu. Sehingga anak dengan mudah

termakan rayuan dan terjerumus  tanpa mengetahui akibatnya.10

Ad3. Faktor lemahnya iman

Faktor   lemahnya   iman di sini merupakan faktor yang sangat mendasar

yang  menyebabkan seseorang melakukan sebuah kejahatan. Jika ketiga faktor itu

telah terkumpul, maka perbuatan akan terlaksana dengan mudah. Tapi apabila

salah satu dari ketiga faktor tersebut di atas tidak terpenuhi maka kejahatan tidak

mungkin terjadi. Misalnya saja apabila hanya ada faktor keinginan dan faktor

lemahnya iman, sedangkan faktor kesempatan tidak ada maka perbuatan itu tidak

akan  terjadi.  Demikian juga apabila hanya ada faktor  kesempatan,  sedangkan

faktor keinginan tidak ada serta faktor imannya ada maka perbuatan itu juga tidak

akan terjadi. Tetapi faktor yang paling menentukan dalam hal ini adalah: faktor

lemahnya iman. Jika lemahnya iman seseorang atau iman seseorang tidak ada,

maka perbuatan pasti akan terjadi tanpa ada yang dapat mencegahnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, maka dapat diartikan bahwa kunci yang paling

utama yang dapat mencegah terjadinya suatu tindak pidana adalah: iman. Jika

iman telah ada niscaya perbuatan itu tidak akan terjadi. Apabila hal ini terjadi

juga, maka hakim harus memutuskan dan menetapkan hukuman yang setimpal

bagi si pelaku.

10 Yusuf Madam, Sex Education for Children (Panduan Bagi Orang Tua Dalam Seks Untuk Anak),
hlm 44.
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b. Teori Penanggulangan Kejahatan

Menurut M. Hamdan, upaya penaggulangan yang merupakan bagian dari

kebijakan sosial pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari upaya

perlindungan masyarakat (social defence) yang dapat ditempuh dengan 2 jalur,

yaitu:

1. Jalur penal, yaitu dengan menerapkan hukum pidana (criminal law application)

2. Jalur nonpenal, yaitu dengan cara :

a. Pencegahan tanpa pidana (prevention without punisment), termasuk di

dalamnya penerapan sanksi administratif dan sanksi perdata.

b. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pembinaan

lewat media   massa (influencing views of society   on crime   and

punishment).

Secara sederhana dapatlah dibedakan, bahwa upaya penanggulangan kejahatan

lewat jalur “penal” lebih menitik beratkan pada sifat “repressive”

(penindasan/pemberantasan/penumpasan) sesudah kejahatan terjadi, sedangkan

jalur “non penal” lebih menitik beratkan pada sifat “preventif”

(pencegahan/penangkalan/pengendalian) sebelum kejahatan terjadi. Beberapa

dekade terakhir berkembang ide-ide perbuatan tanpa pidana, artinya tidak semua

tindak pidana menurut undang-undang pidana dijatuhkan pidana, serentetan

pendapat dan beberapa hasil penelitian menemukan bahwa pemidanaan tidak

memiliki kemanfaatan ataupun tujuan, pemidaan tidak menjadikan lebih baik.

Karena itulah perlunya sarana nonpenal diintensifkan dan diefektifkan, disamping

beberapa alasan tersebut, juga masih diragukannya atau dipermasalahkannya

efektifitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal.
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Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur “non penal” lebih bersifat

tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah

menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor

kondusif  itu antara  lain, berpusat pada  masalah-masalah atau kondisi-kondisi

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau

menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian, dilihat dari sudut politik

kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya nonpenal menduduki posisi

kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal. Di berbagai Kongres

PBB mengenai “The Prevention of Crime and Treatment of Offenders”

ditegaskan upaya-upaya strategis mengenai penanggulangan sebab-sebab

timbulnya kejahatan.11

E. Konseptual

a. Analisis

Analisa atau analisis adalah kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa

guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam. Sedangkan pada kegiatan

laboratorium, kata analisa atau analisis dapat juga berarti kegiatan yang dilakukan

di laboratorium untuk memeriksa kandungan suatu zat dalam cuplikan.12

b. Kriminologis

Kriminologis merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan.

Bonger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang

11 http://kilometer25.blogspot.com/2012/09/upaya-non-penal-dalam-menanggulangi.html, diunduh
pada hari rabu, tanggal 28 Agustus 2013.
12 http://id.wikipedia.org/wiki/Analisis, diunduh pada hari rabu, tanggal 28 Agustus 2013.



15

bertujuan menyelidiki gejala-gejala kejahatan seluas-luasnya melalui definisi.

Lalu ia membagi kriminologis menjadi :13

1.   Antropologi kriminil;

2. Sosiologi kriminil;

3. Psikologi kriminil;

4. Psikopatologi dan neuropatologi kriminil; dan

5. Penologi.

c. Tindak Pidana

Pengertian tindak pidana dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)

dikenal dengan istilah stratbaar feit dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana

sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang

merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau

perbuatan pidana atau tindak pidana. Tindak pidana merupakan suatu istilah yang

mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang

dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum

pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-

peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana

haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk

dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan

masyarakat.14

13 Topo Santoso, Kriminologi, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta 2011.
14Kartonegoro, Diktat Kuliah Hukum Pidana, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.
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d. Aborsi

Aborsi adalah Proses Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran

dikenal dengan istilah abortus. Berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel

telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah

suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk

bertumbuh.15

e. Siswa SMA

Siswa adalah sekelompok orang   dengan usia tertentu yang belajar baik

secara  kelompok atau perorangan. Siswa  juga disebut murid atau pelajar.

Ketika kita bicara mengenai siswa maka fikiran kita akan tertuju kepada siswa

di  lingkungan sekolah, baik  sekolah dasar maupun  menengah. Di  lingkungan

sekolah dasar masalah-masalah yang muncul belum begitu banyak, tetapi

ketika memasuki lingkungan sekolah menengah maka banyak sekali masalah-

masalah yang muncul karena anak atau siswa sudah menapaki masa remaja.16

15 http://agenobataborsi.blogspot.com/p/pengertian-aborsi.html, diunduh pada hari rabu, tanggal
28 Agustus 2013.
16 Id.wikipedia.org/wiki/sekolah_menengah_atas, diunduh pada hari rabu, tanggal 28 Agustus
2013.


