
 

 

 

II.  TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Tinjauan Umum tentang Aborsi 

 

1. Pengertian Aborsi 

Istilah aborsi dalam pengertian awam adalah pengguguran kandungan, keluarnya 

hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Abortion dalam kamus Inggris 

Indonesia diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.
27

 Dalam Blaks’s Law 

Dictionary, kata abortion yang diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa 

Indonesia mengandung arti: “The spontaneous or articially induced expulsion of 

an embrio or featus. As used in illegal context refers to induced abortion. Dengan 

demikian, menurut Blaks’s Law Dictionary, keguguran dengan keluarnya embrio 

atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga 

disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.
28

 

 

Ensiklopedi Indonesia memberikan penjelasan bahwa abortus diartikan sebagai 

pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin 
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mencapai berat 1.000 gram.
29

 Untuk lebih memperjelas maka berikut ini akan 

penulis kemukakan defenisi para ahli tentang aborsi, yaitu:
30

 

a. Eastman: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana fetus 

belum sanggup berdiri sendiri di luar uterus. Belum sanggup diartikan apabila 

fetus itu beratnya terletak antara 400 – 1000 gr atau kehamilan kurang dari 28 

minggu; 

b. Jeffcoat: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, 

yaitu fetus belum viable by llaous; 

c. Holmer: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana 

plasentasi belum selesai. 

 

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian 

dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang 

dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara 

mandiri.
31

 Menggugurkan kandungan atau dalam dunia kedokteran dikenal 

dengan istilah ”aborsi”, berarti pengeluaran hasil konsepsi (pertemuan sel telur 

dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar kandungan. Dalam kaitanya 

dengan hal ini, Suryono Ekotama, dkk mengemukakan pendapat sebagai berikut: 

Dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bias digugurkan. 

Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis 

untuk menggugurkn kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir 

mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat 

berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. 
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Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan 

medis masih membolehkan dilakukan abortus provocatus.
32

 

 

Abortus provocatus yang dikenal di Indonesia dengan istilah aborsi berasal dari 

bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan karena kesengajaan. Abortus 

Provocatus merupakan salah satu dari berbagai macam jenis abortus. Dalam 

kamus Latin-Indonesia sendiri, abortus diartikan sebagai wiladah sebelum 

waktunya atau keguguran. Pengertian aborsi atau Abortus Provocatus adalah 

penghentian atau pengeluaran hasil kehamilan dari rahim sebelum waktunya. 

Dengan kata lain “pengeluaran” itu dimaksudkan bahwa keluarnya janin disengaja 

dengan campur tangan manusia, baik melalui cara mekanik, obat atau cara 

lainnya.
33

 

 

Demikian antara lain pengertian aborsi atau pengguguran kandungan, baik 

pengertian menurut ilmu kedokteran, pengertian umum, maupun pengertian 

menurut ilmu hukum, bahwa pengguguran kandungan itu adalah suatu perbuatan 

yang sengaja dilakukan atau dilakukan sebelum waktunya. 

 

2. Jenis-jenis Aborsi 

Proses abortus dapat berlangsung dengan cara:
34

 

a. Spontan/alamiah (terjadi secara alami, tanpa tindakan apapun); 

b. Buatan/sengaja (aborsi yang dilakukan secara sengaja); 

c. Terapeutik/medis (aborsi yang dilakukan atas indikasi medis karena 

terdapatnya suatu permasalahan/komplikasi) 
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Abortus secara medis dapat dibagi menjadi dua macam: 

a. Abortus spontaneous  

Abortus spontaneous adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-

faktor mekanis ataupun medicinalis semata-mata disebabkan oleh faktor 

alamiah. Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macam-macam 

aborsi spontan:
35

 

1) Abortus completes, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi 

dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong. 

2) Abortus inkopletus, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari 

hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah deci dua dan 

plasenta 

3) Abortus iminen, yaitu keguguran yang membakat dan akan terjadi dalam 

hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat 

hormonal dan anti pasmodica 

4) Missed abortion, keadan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada 

dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.  

5) Abortus habitulis atau keguguran berulang adalah keadaan dimana 

penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih. 

6) Abortus infeksious dan abortus septic, adalah abortus yang disertai infeksi 

genital 

 

Kehilangan janin tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda 

(satu sampai dengan tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit antara lain: 
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demam; panas tinggi; ginjal TBC, Sipilis atau karena kesalahan genetik. Pada 

aborsi sepontan tidak jarang janin keluar dalam keadaan utuh.
36

 

 

Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa 

adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering 

disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-

ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja 

dan diinginkan atupun karena suatu penyakit yang dideritanya. Dalam usia 

yang sangat muda keguguran dapatsaja terjadi, misalnya karena aktivitas ibu 

yang mengandung terlalu berlebihan, stress berat, berolahraga yang 

membahayakan keselamatan janin seperti bersepeda dan sebagainya. 

 

b. Abortus provokatus  

Abortus provokatus adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-

obatan maupun alat-alat. Aborsi provocatus merupakan istilah lain yang secara 

resmi dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Ini adalah suatu proses 

pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. 

Menurut Fact Abortion, Info Kit on Women’s Health oleh Institute For Social, 

Studies anda Action, Maret 1991, dalam istilah kesehatan” aborsi 

didefenisikan sebagai penghentian kehamilan setelah tertanamnya telur (ovum) 

yang telah dibuahi rahim (uterus), sebelum janin (fetus) mencapai 20 

minggu.” Di Indonesia belum ada batasan resmi mengenai pengguguran 

kandungan (aborsi). ”aborsi didefenisikan sebagai terjadinya keguguran janin; 
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melakukan aborsi sebagai melakukan pengguguran (dengan sengaja karena 

tidak mengiginkan bakal bayi yang dikandung itu)”
37

 

 

Ada beberapa istilah untuk menyebut keluarnya konsepsi atau pembuahan 

sebelum usia kehamilan 20 minggu yang biasa disebut aborsi (abortion), di 

antaranya: Abortion criminalis, yaitu pengguguran kandungan secara 

bertentangan dengan hukum; Abortion Eugenic, yaitu pengguguran 

kandungan untuk mendapat keturunan yang baik; Abortion induced/ provoked/ 

provocatus, yaitu pengguguran kandungan karena disengaja; Abortion 

Natural, yaitu pengguguran kandungan secara alamiah; Abortion 

Spontaneous, yaitu pengguguran kandungan secara tidak disengaja; dan 

Abortion Therapeutic, yaitu pengguguran kandungan dengan tujuan untuk 

menjaga kesehatan sang ibu.
38

 

 

Aborsi yang dilakukan secara sengaja (abortus provocatus) ini terbagi menjadi 

dua: 

1) Abortus provocatus medicinalis  

Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu 

apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. Abortus 

provokatus medisinalis/artificialis/therapeuticus adalah aborsi yang dilakukan 

dengan disertai indikasi medis. Di Indonesia yang dimaksud dengan indikasi 

medis adalah demi menyelamatkan nyawa ibu. Adapun syarat-syarat yang 

ditentukan sebagai indikasi medis adalah: 
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a) Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan 

untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit 

kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi. 

b) Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, 

psikologi) 

c) Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga 

terdekat. 

d) Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang 

memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah. 

e) Prosedur tidak dirahasiakan. 

f) Dokumen medik harus lengkap.
39

  

 

Pada praktek di dunia kedokteran, abortus provocatus medicinalis juga dapat 

dilakukan jika anak yang akan lahir diperkirakan mengalami cacat berat dan 

harapan hidupnya tipis, misalnya janin menderita kelainan ectopia kordis 

(janin akan dilahirkan tanpa dinding dada, sehingga terlihat jantungnya), 

rakiskisis (janin akan dilahirkan dengan tulang punggung terbuka tanpa 

ditutupi kulit kulit maupun anensefalus (janin akan dilahirkan tanpa otak 

besar).
40

 

2) Abortus provocatus criminalis 

Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau 

tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam 

rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar 
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perkawinan.  Secara umum pengertian abortus provokatus kriminalis adalah 

suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri di 

luar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidak bernyawa 

lagi.
41

 Sedangkan secara yuridis abortus provokatus kriminalis adalah setiap 

penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa 

memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam 

keadaan mati atau hidup. 

 

Bertolak pada pengertian di atas, dapatlah diketahui bahwa pada abortus 

provocatus ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan 

yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan 

maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 

bulan 10 hari. Hanya dalam hal tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat 

lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan atupun 8 bulan. Dalam hal 

ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan.  

 

Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, 

aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya 

kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (blastosit) 

dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid 

terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (viable di 

luar rahim). Frekuensi terjadinya aborsi di Indonesia sangat sulit dihitung secara 

akurat karena banyaknya kasus aborsi buatan/sengaja yang tidak dilaporkan. 

Berdasarkan perkiraan dari BKBN, ada sekitar 2 juta kasus aborsi yang terjadi 
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setiap tahunnya. Pada penelitian di Amerika Serikat terdapat 1,2-1,6 juta aborsi 

yang disengaja dalam 10 tahun terakhir dan merupakan pilihan wanita Amerika 

untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Secara keseluruhan, di seluruh dunia, 

aborsi adalah penyebab kematian yang paling utama dibandingkan kanker maupun 

penyakit jantung.
42

 

 

3. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Aborsi 

Meski demikian, secara kritis bisa ditarik generalisasai bahwa aborsi dilakukan 

tidak hanya dikarenakan kehamilan di luar perkawinan (kehamilan pranikah, 

dilakukan gadis), tetapi juga terjadi di dalam perkawinan, oleh perempuan yang 

berstatus istri. Baik abortus dikarenakan kehamilan di luar perkawinan ataupun 

dalam perkawinan keduanya memiliki beberapa alasan yang berbeda, dan 

keduanya merupakan fenomena terselubung yang cenderung ditutupi oleh 

pelakunya.
43

  

 

Abortus provocatus berkembang sangat pesat dalam masyarakat Indonesia, hal ini 

disebabkan banyaknya factor yang memaksa pelaku dalam masyarakat untuk 

melakukan hal tersebut. Pelaku merasa tidak mempunyai pilihan lain yang lebih 

baik selain melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum dan moral yaitu 

melakukan aborsi. Berikut ini disebutkan beberapa faktor yang mendorong pelaku 

dalam melakukan tindakan abortus provocatus, yaitu:
44

 

 

a. Kehamilan sebagai akibat hubungan kelamin di luar perkawinan. 
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Pergaulan bebas dikalangan anak muda menyisakan satu problem yang cukup 

besar. Angka kehamilan di luar nikah meningakat tajam. Hal ini disebabkan 

karena anak muda Indonesia belum begitu mengenal arti pergaulan bebas yang 

aman, kesadaran yang amat rendah tentang kesehatan. Minimnya pengetahuan 

tentang reproduksi dan kontrasepsi maupun hilangnya jati diri akibat terlalu 

berhaluan bebas seperti negara-negara barat tanpa dasar yang kuat (sekedar 

tiru-tiru saja). Hamil di luar nikah jelas merupakan suatu aib bagi wanita yang 

bersangkutan, keluarganya maupun masyarakat pada umumnya. Masyarakat 

tidak menghendaki kehadiran anak haram seperti itu di dunia. Akibat adanya 

tekanan psikis yang diderita wanita hamil maupun keluarganya, membuat 

mereka mengambil jalan pintas untuk menghilangkan sumber/penyebab aib 

tadi, yakni dengan cara menggugurkan kandungan. 

b. Alasan-alasan sosio ekonomis.  

Kondisi masyarakat yang miskin (jasmani maupun rohani) biasanya 

menimbulkan permasalahan yang cukup kompleks. Karena terhimpit 

kemiskinan itulah mereka tidak sempat memperhatikan hal-hal lain dalam 

kehidupan mereka yang bersifat sekunder, kecuali kebutuhan utamanya 

mencari nafkah. Banyak pasangan usia subur miskin kurang memperhatikan 

masalah-masalah reproduksi. Mereka tidak menyadari kalau usia subur juga 

menimbulkan problem lain tanpa alat-alat bukti kontrasepsi. Kehamilan yang 

terjadi kemudian tidak diinginkan oleh pasangan yang bersangkutan dan 

diusahakan untuk digugurkan dengan alasan mereka sudah tidak mampu lagi 

membiayai seandainya anggota mereka bertambah banyak. 
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c. Alasan anak sudah cukup banyak.  

Alasan ini sebenarnya berkaitan juga dengan sosio-ekonomi di atas. Terlalu 

banyak anak sering kali memusingkan orang tua. Apalagi jika kondisi 

ekonomi keluarga mereka pas-pasan. Ada kalanya jika terlanjur hamil mereka 

sepakat untuk menggugurkan kandungannya dengan alasan sudah tidak 

mampu mengurusi anak yang sedemikian banyaknya. Dari pada si anak yang 

akan dilahirkan nanti terlantar dan hanya menyusahkan keluarga maupun 

orang lain, lebih baik digugurkan saja. 

d. Alasan belum mampu punya anak.  

Banyak pasangan-pasangan muda yang tergesa-gesa menikah tanpa persiapan 

terlebih dahulu. Akibatnya, hidup mereka pas-pasan, hidip menumpang 

mertua, dsb. Padahal salah satu konsekuensi dari perkawinan adalah lahirnya 

anak. Lahirnya anak tentu saja akan memperberat tanggung jawab orang tua 

yang masih kerepotan mengurusinya hidupnya sendiri. Oleh karena itu, 

mereka biasanya mengadakan kesepakatan untuk tidak mempunyai anak 

terlebih dahulu dalam jangka waktu tertentu. Jika terlanjur hamil dan betul-

betul tidak ada persiapan untuk menyambut kelahiran sang anak, mereka dapat 

menempuh jalan pintas dengan cara menggugurkan kandungannya. 

Harapannya, dengan hilangnya embrio/janin tersebut, dimasa-masa mendatang 

mereka tak akan terbebani oleh kehadiran anak yang tentu saja membutuhkan 

biaya yang tidak sedikit untuk merawatnya sampai besar dan menjadi orang. 

e. Kehamilan akibat perkosaan.  

Perkosaan adalah pemaksaan hubungan kelamin (persetubuhan) seorang pria 

kepada seorang wanita. Konsekuensi logis dari adanya perkosaan adalah 
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terjadinya kehamilan. Kehamilan pada korban ini oleh seorang wanita korban 

perkosaan yang bersangkutan maupun keluarganya jelas tidak diinginkan. 

Pada kasus seperti ini, selain trauma pada perkosaan itu sendiri, korban 

perkosaan juga mengalami trauma terhadap kehamilan yang tidak diinginkan. 

Hal inilah yang menyebabkan si korban menolak keberadaan janin yang 

tumbuh di rahimnya. Janin dianggap sebagai objek mati, yang pantas dibuang 

karena membawa sial saja. Janin tidak diangap sebagai bakal manusia yang 

mempunyai hak-hak hidup. 

 

Pengguguran kandungan yang terjadi dewasa ini lebih banyak didasarkan pada 

alasan sosiologis dibandingkan dengan alasan-alasan medis. Alasan-alasan 

sosiologis ini dilarang dan termasuk perbuatan pidana yaitu abortus provokatus 

kriminalis yang diancam hukuman pidana.  

 

Apabila dijabarkan, ada beberapa alasan yang digunakan oleh wanita dalam 

menggugurkan kandungannya baik legal maupun illegal yang disebabkan karena 

tidak menginginkan untuk meneruskan kehamilan sampai melahirkan. Alasan-

alasan tersebut sebagaimana tulisan Dewi Novita sebagai berikut:
45

 

a. Alasan kesehatan, yaitu apabila ada indikasi vital yang terjadi pada masa 

kehamilan, apabila diteruskan akan mengancam dan membahayakan jiwa si 

Ibu dan indikasi medis non vital yang terjadi pada masa kehamilan dan 

berdasar perkiraan dokter, apabila diteruskan akan memperburuk kesehatan 

fisik dan psikologis ibu. Selain itu juga didasarkan pada alasan kesehatan janin 

uyaitu untuk menghindari kemungkina melahirkan bayi cacat fisik maupun 
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mental, walaupun alasan ini belum bisa diterima sebagai dasar pertimbangan 

medis. 

b. Alasan sosial, tidak seluruhnya kehamilan perempuan merupakan kehamilan 

yang dikehendaki, artinya ada kehamilan yang tidak dikehendaki dengan 

alasan anak sudah banyak, hamil diluar nikah sebagai akibat pergaulan bebas, 

hamil akibat perkosaan atau incest, perselingkuhan dan sebagainya. 

Perempuan yang mengalami kehamilan yang tidak dikehendaki berusaha agar 

kehamilannya gugur baik melalui perantara medis (dokter) maupun abortir 

gelap meskipun dengan resiko tinggi. Hasil penelitian tentang kehamilan yang 

tidak dikehendaki didasarkan pada alasan-alasan melakukan aborsi dari alasan 

yang terkuat sampai terlemah yaitu: ingin terus melanjutkan sekolah atau 

kuliah, takut pada kemarahan orang tua, belum siap secara mental dan 

ekonomi untuk menikah dan mempunyai anak , malu pada lingkungan sosial 

bila ketahuan hamil sebelum menikah, tidak mencintai pacar yang 

menghamili, hubungan seks terjadi karena iseng, tidak tahu status anak 

nantinya karena kehamilan terjadi akibat perkosaan apalagi apabila pemerkosa 

tidak dikenal. 

c. Alasan ekonomi, peningkatan kesempatan kereja terutama bagi kaum 

perempuan juga dianggap faktor yang akan mempengaruhi peningkatan 

aborsi, perkembangan ekonomi menuju ekonomi industry melalui ekonomi 

manufacur akan secara cepat meningkatkan jumlah perempuan muda diserap 

sebagai tenaga kerja, juga mengikuti pendidikan lebih tinggi. Konsekuensinya 

penundaan perkawinan terjadi, padahal secara biologis mereka sudah beranjak 

pada masa seksual aktif. Hubungan seks di luar nikah akan meningkat, 
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terutama karena dipicu oleh sarana hioburan, media film yang menawarkan 

kehidupan seks secara vulgar. Aborsi juga dianggap sebagai pilihan yang tepat 

karena adanya kontrak kerja untuk tidak hamil selama dua tahun pertama kerja 

dan apabila tidak aborsi resikonya adalah dipecat dari pekerjaan. Alasan 

ketidaksiapan ekonomi juga seringkali menjadi pertimbangan bagi perempuan 

berkeluarga yang tidak menghendaki kehamilannya untuk melakukan aborsi, 

seperti kegagalan KB, pendapatan rendah yang tidak mencukupi untuk 

menanggung biaya hidup. 

d. Alasan keadaan darurat (memaksa), kehamilan akibat perkosaan. Kehamilan 

yang terjadi sebagai akibat pemaksaan (perkosaan) hubungan kelamin 

(persetubuhan) seorang laki-laki terhadap perempuan. Adapun alasan yang 

terakhir ini, yaitu alasan keadaan darurat (memaksa) berupa kehamilan akibat 

perkosaan sebagai alasan untuk melakukan aborsi adalah merupakan fokus 

dan objek dalam penelitian ini, dan akan dianalisa lebih lanjut dalam bab hasil 

penelitian dan pembahasan. 

 

B. Pengaturan Aborsi dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia 

 

Pengaturan tentang abortus provocatus terdapat dalam Kitab Undang-Undang 

Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku sebagai hukum pidana umum (Lex 

Generale), dan juga dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan yang menggantikan Undang-Undang No. 23 Tahun 1992, dan berlaku 

sebagai hukum pidana khusus (Lex Speciale). Berikut ini adalah pengaturan 

tentang abortus provocatus yang terdapat dalam kedua peraturan perundang-

undangan tersebut. 
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1. Pengaturan Aborsi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 

(KUHP) 

Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) tindakan pengguguran 

kandungan yang disengaja (abortus provocatus) diatur dalam Buku kedua Bab 

XIV tentang Kejahatan Kesusilaan khususnya Pasal 299, dan Bab XIX Pasal 346 

sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. 

Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan abortus provocatus yang terdapat 

dalam pasal-pasal tersebut:
46

 

Bab XIV KUHP: 

Pasal 229: 

(1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau 

menyuruhnya supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan 

harapan, bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, 

diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau denda 

palig banyak tiga ribu rupiah. 

(2) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari keuntungan, atau 

menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, atau 

jika dia seorang dokter, bidan atau juru obat, pidananya dapat ditambah 

sepertiga. 

(3) Jika yang bersalah, melakukan kejahatan tersebut, dalam menjalankan 

pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. 
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Berdasarkan rumusan Pasal 299 KUHP tersebut, dapat diuraikan unsur-unsur 

tindak pidana adalah sebagai berikut : 

a. Setiap orang yang sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruhnya 

supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat 

digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau 

denda paling banyak tiga ribu rupiah 

b. Seseorang yang sengaja menjadikan perbuatan mengobati seorang wanita atau 

menyuruhnya supaya diobati dengan harapan dari pengobatan tersebut 

kehamilannya dapat digugurkan dengan mencari keuntungan dari perbuatan 

tersebut atau menjadikan perbuatan tersebut sebagai pencarian atau kebiasaan, 

maka pidananya dapat ditambah sepertiga. 

c. Jika perbuatan mengobati seorang wanita atau menyuruhnya supaya diobati 

dengan harapan dari pengobatan tersebut kehamilannya dapat digugurkan itu 

dilakukan oleh seorang dokter, bidan atau juru obat maka hak untuk 

berpraktek dapat dicabut. 

 

Bab XIV KUHP: 

Pasal 346 KUHP : 

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan 

pidana penjara paling lama empat tahun”. 
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Pasal 347 KUHP : 

(1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan 

pidana penjara paling lama dua belas tahun. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam 

dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun. 

 

Pasal 348 KUHP: 

(1) Barang siapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan 

seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara 

paling lama lima tahun enam bulan. 

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam 

dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. 

 

Pasal 349 KUHP : 

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan 

berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan 

dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu 

dapat dditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk 

menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”. 

 

Berdasarkan rumusan pasal-pasal tersebut di atas dapat diuraikan unsur- unsur 

tindak pidana adalah sebagai berikut : 

a. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus atau ia menyuruh 

orang lain, diancam hukuman empat tahun penjara 2. Seseorang yang sengaja 

melakukan abortus terhadap ibu hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil 
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tersebut, diancam hukuman penjara 12 tahun, dan jika ibu hamil tersebut mati, 

diancam 15 tahun penjara. 

b. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam hukuman 5,5 tahun penjara 

dan bila ibu hamilnya mati diancam hukuman 7 tahun penjara. 

c. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan abortus tersebut seorang 

dokter, bidan atau juru obat (tenaga kesehatan) ancaman hukumannya 

ditambah sepertiganya dan hak untuk berpraktek dapat dicabut. 

 

P.A.F. Lamintang memberi penjelasan terhadap pasal-pasal tersebut sebagai 

berikut:
47

 

a. Pengguguran anak dari kandungan hanyalah dapat dihukum, jika anak yang 

berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada 

dalam keadaan hidup. Undang-undang tidak mengenal anggapan hukum yang 

dapat memberi kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu 

berada dalam keadaan hidup ataupun mempunyai kemungkinan tetap hidup. 

(H.R. 1 Nopember 1897. W.7038). 

b. Untuk pengguguran yang dapat dihukum, disyaratkan bahwa anak yang 

berada dalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran kandungan 

berada dalam keadaan hidup. Tidak perlu bahwa anak itu menjadi mati karena 

usaha pengguguran tersebut. Kenyataan bahwa anak itu dilahirkan dalam 

keadaan selamat, tidaklah menghapus bahwa kejahatan itu selesai dilakukan. 

Undang-undang tidak membedakan antara berkurang atau lebih lancarnya 

pertumbuhan anak yang hidup didalam kandungan melainkan menetapkan 
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pemisahan dari tubuh si ibu yang tidak pada waktunya sebagai perbuatan yang 

dapat dihukum. (H.R. 12 April 1898. W. 7113). 

c. Disyaratkan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu hidup dan si 

pelaku mempunyai kesengajaan untuk menggugurkan anak yang berada di 

dalam keadaan hidup itu. Dianggap bahwa kesengajaan itu ada, apabila selama 

proses kelahiran anak itu berada dalam keadaan hidup dan si pelaku diliputi 

oleh anggapan bahwa demikianlah halnya. (H.R. 29 Juli 1907. W. 8580). 

d. Alat-alat pembuktian yang disebutkan oleh hakim didalam putusannya 

haruslah dapat ditarik suatu kesimpulan, bahwa wanita itu hamil dan 

mengandung anak yang hidup dan bahwa tertuduh mempunyai maksud untuk 

dengan sengaja menyebabkan gugur atau meninggalnya anak tersebut. (H.R. 

20 Desember 1943, 1994 No. 232). 

 

Dari ketentuan Pasal 346-349 KUHP dapat diketahui, bahwa aborsi menurut 

konstruksi yuridis peraturan perundang-undangan di Indonesia yang terdapat 

dalam KUHP adalah tindakan menggugurkan atau mematikan kandungan yang 

dilakukan oleh seorang wanita atau orang yang disuruh melakukan itu. Wanita 

dalam hal ini adalah wanita hamil yang atas kehendaknya ingin menggugurkan 

kandungannya, sedangkan tindakan yang menurut KUHP dapat disuruh lakukan 

untuk itu adalah dokter, bidan atau juru obat. 
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2. Pengaturan Aborsi dalam Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang 

Kesehatan 

Disahkannya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang 

menggantikan undang-undang kesehatan sebelumnya yaitu Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 1992, maka permasalahan aborsi memperoleh legitimasi dan 

penegasan. 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. Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 dituangkan dalam Pasal 75, 76 , 77, dan Pasal 194 . Berikut ini adalah uraian 

lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal tersebut: 

Pasal 75: 

(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. 
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(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 dihitung dari hari pertama haid 

terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan 

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

dengan Peraturan Pemerintah. 

 

Pasal 76: 

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan: 

a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu; 

b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan 

yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri; 

c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan; 

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan 

e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan 

oleh Menteri. 

 

Pasal 77: 

“Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak 

bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan 

dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan”. 

 

 



49 

 

Pasal 194 

“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)” 

 

Penjelasan Pasal 75 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, 

menyatakan: 

Yang dimaksud dengan “konselor” dalam ketentuan ini adalah setiap 

orang yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan 

dan pelatihan. Yang dapat menjadi konselor adalah dokter, psikolog, tokoh 

masyarakat, tokoh agama, dan setiap orang yang mempunyai minat dan 

memiliki keterampilan untuk itu. 

 

Selanjutnya penjelasan Pasal 77 memberikan penjelasan sebagai berikut: Yang 

dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak 

bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa 

persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan 

yang tidak profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang 

berlaku, diskriminatif, atau lebih mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi 

medis. 

 

Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai ketentuan 

hukum (abortus provocatus criminalis) yang terdapat dalam KUHP menganut 

prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan paramedis dalam 
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melakukan tugasnya. Pasal tentang aborsi yang diatur dalam Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana juga bertentangan dengan Pasal 75 ayat (2) UU No. 36 

Tahun 2009 tentang Kesehatan, di mana pada prinsipnya tindakan pengguguran 

kandungan atau aborsi dilarang (Pasal 75 ayat (1)), namun Larangan tersebut 

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. 

 

Disini berlaku asas lex posteriori derogate legi priori. Asas ini beranggapan 

bahwa jika diundangkan peraturan baru dengan tidak mencabut peraturan lama 

yang mengatur materi yang sama dan keduanya saling bertentangan satu sama 

lain, maka peraturan yang baru ini mengalahkan atau melumpuhkan peraturan 

yang lama. Dengan demikian, Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang No. 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan yang mengatur tentang abortus provocatus medicinalis 

tetap dapat berlaku di Indonesia meskipun sebenarnya aturan itu bertentangan 

dengan rumusan abortus provocatus criminalis menurut KUHP.
48
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C. Korban Kejahatan 

 

1. Pengertian Korban Kejahatan  

Istilah yang dikenal secara universal adalah victimology yang merupakan 

perkembangan dari kriminologi yang tidak dapat dipisahkan sebagai bagian 

integral dari kriminologi. Korban kejahatan diartikan sebagai seseorang yang telah 

menderita kerugian sebagai akibat suatu kejahatan dan atau rasa keadilannya 

secara langsung telah terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target 

(sasaran) kejahatan. Secara teoritis dan praktik pada Sistem Peradilan Pidana 

Indonesia kepentingan korban kejahatan diwakili oleh Jaksa Penuntut Umum 

sebagai bagian perlindungan masyarakat sesuai teori kontrak sosial (social 

contract argument) dan teori solidaritas sosial (social solidary argument).
49

  

 

Berdasarkan Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan 

Dan Penyalahgunaan Kekuasaan, yang dikeluarkan pada Tahun 1985 sebagai 

Resolusi PBB Nomor 40/34 Tanggal 29 November 1985 yang telah disepakati 

oleh banyak negara, kita dapat mengerti bahwa korban kejahatan ialah orang yang 

secara perseorangan maupun kelompok telah mendapatkan kerugian baik luka 

fisik, luka mental, penderitaan emosional, kehilangan harta benda atau perusakan 

yang besar terhadap hak dasar mereka melalui tindakan maupun pembiaran yang 

telah diatur dalam hukum pidana yang dilakukan di dalam negara anggota 

termasuk hukum yang melarang dalam penyalahgunaan kekuasaan. Korban 

kejahatan mempunyai peranan yang fungsional dalam terjadinya kejahatan. Dan 

dalam pengertian yang luas korban kejahatan bukan saja keluarga dan teman 
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korban tetapi juga badan hukum dan badan usaha, kelompok, organisasi maupun 

Negara karena badan-badan maupun kelompok-kelompok dapat menjalankan hak 

dan kewajibannya dengan dilindungi hukum. Akan tetapi kadang kala korban juga 

sebagai pelaku, contoh dalam kejahatan narkotika.
50

  

 

2. Jenis-jenis Korban  

Perkembangan ilmu viktimologi selain mengajak masyarakat untuk lebih 

memperhatikan posisi korban juga memilah-milah jenis korban sehingga 

kemudian muncullah berbagai jenis korban, yaitu sebagai berikut:
51

  

a. nonparticipating victims yaitu mereka yang tidak peduli terhadap upaya 

penanggulangan kejahatan.  

b. latent victims yaitu mereka yang mempunyai sifat karakter tertentu sehingga 

cenderung menjadi korban  

c. procative victims yaitu mereka yang menimbulkan terjadinya kejahatan.  

d. participating victims yaitu mereka yang dengan perilakunya memudahkan 

dirinya menjadi korban.  

e. false victims yaitu mereka yang menjadi korban karena perbuatan yang 

dibuatnya sendiri  

 

Tipologi korban sebagaimana dikemukakan diatas, memiliki kemiripan dengan 

tipologi korban yang diidentifikasi menurut keadaan dan status korban, yaitu 

sebagai berikut:
52
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a. unrelated victims yaitu korban yang tidak ada hubungannya sama sekali 

dengan pelaku, misalnya pada kasus kecelakaan pesawat. Dalam kasus ini 

tanggungjawab sepenuhnya terletak pada pelaku.  

b. provocative victims yaitu seseorang yang secara aktif mendorong dirinya 

menjadi korban, misalnya pada kasus selingkuh, dimana korban juga sebagai 

pelaku.  

c. participating victims yaitu seseorang yang tidak berbuat akan tetapi dengan 

sikapnya justru mendorong dirinya menjadi korban.  

d. biologically victims yaitu mereka yang secara fisik memiliki kelemahan yang 

menyebabkan ia menjadi korban.  

e. socially weak victims yaitu mereka yang memiliki kedudukan social yang 

lemah yang menyebabkan ia menjadi korban.  

f. self victimizing victims yaitu mereka yang menjadi korban karena kejahatan 

yang dilakukannya sendiri, misalnya korban obat bius, judi, aborsi, prostitusi.  

 

Dilihat dari peranan korban dalam terjadinya tindak pidana, Stephen Schafer 

mengatakan pada prinsipnya terdapat empat tipe korban, yaitu sebagai berikut:
53

  

a. Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban. 

Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.  

b. Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang meransang 

orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban dinyatakan turut 

mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada 

pelaku dan korban.  
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c. Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, 

orangtua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan 

minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi 

korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan, tetapi masyarakatlah 

yang harus bertanggung jawab. 

d. Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai 

kejahatan tanpa korban. Pelacuran. perjudian,, zina, merupakan beberapa 

kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah 

korban karena ia juga sebagai pelaku. 

 

3. Hak-hak Korban  

Setiap masyarakat banyak memperoleh informasi tentang berbagai peristiwa 

kejahatan, baik yang diperoleh dari berbagai media massa maupun media 

elektronik. Peristiwa-peristiwa kejahatan tersebut tidak sedikit menimbulkan 

berbagai penderitaan atau kerugian bagi korban dan juga keluarga korban. Guna 

memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam beraktivitas, tentunya 

kejahatan ini perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang sifatnya 

preemptif, preventif maupun refresif, dan semua harus ditangani secara 

profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.  

 

Berkaitan dengan korban kejahatan, perlu dibentuk suatu lembaga khusus untuk 

menanganinya. Namun pertama-tama perlu disampaikan terlebih dahulu suatu 

informasi yang memadai mengenai hak-hak apa saja yang dimiliki oleh korban 

dan keluarganya, apabila dikemudian hari mengalami kerugian atau penderitaan 

sebagai akibat dari kejahatan yang menimpa dirinya. Tidak jarang ditemukan 
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seseorang yang mengalami penderitaan (fisik, mental, atau materiil) akibat suatu 

tindak pidana yang menimpa dirinya (karena kejadian ini merupakan aib bagi 

dirinya maupun keluarganya) sehingga lebih baik korban menyembunyikannya, 

atau korban menolak untuk mengajukan ganti kerugian karena dikhawatirkan 

prosesnya akan menjadi semakin panjang dan berlarut-larut yang dapat berakibat 

timbulnya penderitaan yang berkepanjangan.  

Sekalipun demikian, tidak sedikit korban ataupun keluarganya mempergunakan 

hak-hak yang telah disediakan. Ada beberapa hak umum yang disediakan bagi 

korban atau keluarga korban kejahatan, yang meliputi:
54

  

a. Hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialaminya. 

Pemberian ganti kerugian ini dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lainnya, 

seperti negara atau lembaga khusus yang dibentuk untuk menangani masalah 

ganti kerugian korban kejahatan.  

b. Hak untuk memperoleh pembinaan dan rehabilitasi;  

c. Hak untuk memperoleh perlindungan dari ancaman pelaku;  

d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum;  

e. Hak untuk memperoleh kembali hak miliknya;  

f. Hak untuk memperoleh akses atas pelayanan medis;  

g. Berhak menolak menjadi saksi bila hal ini akan membahayakan dirinya. 

h. Berhak mempergunakan upaya hukum  

i. Hak untuk diberitahu bila pelaku kejahatan akan dikeluarkan dari tahanan 

sementara, atau bila pelaku buron dari tahanan;  
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j. Hak untuk memperoleh informasi tentang penyidikan polisi berkaitan dengan 

kejahatan yang menimpa korban;  

k. Hak atas kebebasan pribadi / kerahasiaan pribadi, seperti merahasiakan nomor 

telepon atau identitas korban lainnya.  

 

Van Boven seorang pelapor khusus PBB mengemukakan hak-hak korban 

pelanggaran Hak Asasi Manusia secara komprehensif yang tidak hanya terbatas 

pada hak untuk tahu dan hak atas keadilan tetapi juga hak atas reparasi. 

Berdasarkan penyelidikan Van Boven, hak-hak tersebut sudah terangkai didalam 

berbagai instrumen-instrumen hak asasi manusia yang berlaku, dan sudah 

ditegaskan pula dalam putusan-putusan (yurisprudensi) komite-komite hak asasi 

manusia internasional maupun pengadilan regional hak asasi manusia.
55

 Yang 

dimaksud dengan hak reparasi atau lebih sering kita dengar dengan istilah seperti 

kompensasi, rehabilitasi dan restitusi yang bisa diterjemahkan sebagai proses 

pemulihan yaitu suatu hak yang menunjuk kepada semua tipe pemulihan baik 

material maupun non material bagi korban pelanggaran hak asasi manusia; 

pemulihan ini sering disebut dengan istilah kompensasi, rehabilitasi dan restitusi.  

 

Kompensasi merupakan kewajiban yang harus dibayarkan dalam bentuk uang 

tunai atau diberikan dalam berbagai bentuk, seperti perawatan kesehatan mental 

fisik, pemberian pekerjaan, perumahan, pendidikan dan tanah. Sedangkan 

Restitusi adalah kewajiban pengembalian harta milik atau pembayaran atas 

kerusakan, atau kerugian yang diderita, penggantian biaya-biaya yang timbul 

sebagai akibat jatuhnya korban atau penyediaan jasa oleh pelakunya sendiri. 
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Sementara Rehabilitasi merupakan kewajiban untuk memulihkan korban secara 

medis dan sosial.
56

 

 

Hak-hak korban yang dipaparkan diatas menurut van Boven memang tidak 

mampu sepenuhnya memulihkan korban pada keadaannya semula. Karena pada 

dasarnya pelanggaran berat hak asasi manusia, apalagi yang dilakukan dalam 

skala besar tidak dapat diperbaiki. Sedangkan yang menjadi kewajibannya dari si 

korban adalah tidak main hakim sendiri, tidak menuntut kompensasi yang tidak 

sesuai dengan kemampuan pembuat korban dan bersedia menjadi saksi bila tidak 

membahayakan dirinya dan ada jaminan.
57

 

 

Dalam pengaturan hukum pidana terhadap korban kejahatan dikenal dengan 2 

model yaitu model hak-hak procedural dan model hak-hak pelayanan. Yang 

dimaksud dengan model hak-hak procedural yaitu si korban diberikan hak 

berperan aktif dalam proses persidangan di pengadilan dan mendudukkan 

sikorban sebagai seorang subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas 

untuk mengejar kepentingannya. Sedangkan model hak-hak pelayanan, penekanan 

diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan korban 

kejahatan. Polisi dapat mempergunakan korban kejahatan yaitu memberikan 

motivasi dan perlindungan keamanan. Kejaksaan dalam rangka penanganan 

perkaranya, pemberian kompensasi sebagai sanksi pidana yang bersifat retributive 

dan dampak pernyataan-pernyataan korban sebelum pidana dijatuhkan. 
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