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I. PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Kehidupan merupakan suatu anugerah yang diberikan oleh Tuhan yang maha Esa 

yang harus dihormati oleh setiap orang. Kehidupan yang diberikan kepada setiap 

manusia merupakan Hak Asasi Manusia yang hanya boleh dicabut oleh Pemberi 

kehidupan tersebut. Berbicara mengenai aborsi tentunya kita berbicara tentang 

kehidupan manusia karena aborsi erat kaitanya dengan wanita dan janin yang ada  

di dalam rahim wanita tersebut. 

 

Pengguguran kandungan (aborsi) selalu menjadi perbincangan, baik dalam forum 

resmi maupun tidak resmi yang menyangkut bidang kedokteran, hukum maupun 

disiplin ilmu lain. Aborsi merupakan fenomena sosial yang semakin hari semakin 

memprihatinkan. Keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini perilaku 

pengguguran kandungan banyak menimbulkan efek negatif baik untuk diri pelaku 

maupun pada masyarakat luas. Hal ini disebabkan karena aborsi menyangkut 

norma moral serta hukum suatu kehidupan bangsa. 

 

Aborsi merupakan salah satu hal yang kontroversial dan menyakitkan dalam 

masyarakat modern. Kontroversi utama berkisar pada pertanyaan-pertanyaan yang 

membuat keputusan tentang aborsi, individu atau negara dalam keadaan apa 

mungkin dilakukan, dan yang mampu membuat keputusan. Aborsi bukanlah hal 
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baru dalam masyarakat, sebuah studi oleh antropolog George Devereux, 

menunjukkan bahwa lebih dari 300 kontemporer masyarakat nonindustrial 

manusia mempraktekkan aborsi.
1
 Perempuan telah melakukan aborsi pada diri 

mereka sendiri atau aborsi yang berpengalaman di tangan orang lain selama 

ribuan tahun dan aborsi terus terjadi hari ini dalam pengembangan wilayah di 

bawah kondisi medis primitif. Namun, teknologi modern dan perubahan sosial 

telah membuat aborsi sebuah bagian dari perawatan kesehatan modern. Pada saat 

yang sama, aborsi telah menjadi isu politik di beberapa masyarakat dan titik nyala 

untuk perbedaan pendapat tentang peran perempuan dan otonomi individu dalam 

keputusan-keputusan hidup.
2
 

 

Diperkirakan di seluruh dunia setiap tahun dilakukan 20 juta aborsi tidak aman, 

70.000 wanita meninggal akibat hal tersebut, 1 dari 8 kematian itu disebabkan 

oleh aborsi tidak aman.
3
 Aborsi dapat dikatakan sebagai pengguguran kandungan 

yang di sengaja dan saat ini menjadi masalah yang hangat diperdebatkan. 

Pengertian aborsi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1996) aborsi 

didefinisikan sebagai terjadi keguguran janin; melakukan aborsi sebagai 

melakukan pengguguran (dengan sengaja karena tak menginginkan bakal bayi 

yang dikandung itu).
4
  

 

                                                           
1
http://www.academia.edu/4464173/aborsi  (diakses pada tanggal 21 Oktober 2014 pukul 23:00 

WIB) 
2

 http://pengertiandefinisiarti.blogspot.com/2012/03/pengertian-definisi-aborsi_29.html (diakses 

pada tanggal 10 November 2014 pukul 20:30 WIB) 
3
 Idayu Kristianti. Aborsi. Jakarta. Pinus. Hlm. 21 

4
http://www.academia.edu/8480921/etika_keperawatan_hak_dan_kewajiban_klien (diakses pada 

tanggal 20 September 2014 pukul 20:00 WIB) 



3 
 

Seiring  perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan serta teknologi, sebagaimana 

era saat ini, masalah aborsi tetap menjadi masalah krusial bahkan menjadi 

fenomena politik dalam sejarah manusia modern. Status hukum aborsi pada era ini 

diperjelas dengan argumentasi yang konstruktif.  Hampir setengah dari kehamilan 

yang tidak diharapkan berakhir dengan aborsi. Sementara itu, kendati dilarang, 

baik oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang (UU), 

maupun fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) atau majelis tarjih 

Muhammadiyah, praktik aborsi (pengguguran kandungan) di Indonesia tetap 

tinggi dan mencapai 2,5 juta kasus setiap tahunnya dan sebagian besar dilakukan 

oleh para remaja.
5
 

 

Aborsi atau pengguguran kandungan identik dengan hal-hal yang negatif 

dimasyarakat luas. Aborsi merupakan salah satu tindakan tercela yang 

bertentangan dengan norma agama dan norma hukum yang berkembang dalam 

kehidupan bermasyarakat. Namun, dalam kata lain tindakan aborsi ada kalanya 

merupakan arahan yang disarankan oleh petugas kesehatan demi kondisi 

kesehatan ibu hamil yang lebih baik.  

 

Masalah Aborsi erat kaitannya dengan hak setiap individu dalam menjalani proses 

reproduksi dan kehidupan seksual yang sehat, aman, serta bebas dari paksaan. 

Disisi lain, kondisi janin yang berada dalam kandungan juga berhak untuk terus 

hidup dan mengalami tumbuh kembang. Jika aborsi yang dilakukan adalah 

tindakan kriminalis tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan ketentuan 

hukum di Indonesia. 

                                                           
5
 http://rahmatikhsanmubut.blogspot.com/2014/06/makalah-bahaya-aborsi.html (diakses pada 

tanggal  9 Desember 2014 pukul 15:00 WIB) 
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Aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi secara prematur dari uterus─embrio, 

atau fetus yang belum dapat hidup.
6
 Aborsi dilarang jika pelaksanaannya terjadi 

sesudah janin terbentuk atau sudah mendapatkan nyawa, yakni sejak ada tanda-

tanda pergerakan janin (quickening).
7

 Istilah aborsi atau abortus secara 

kebahasaan berarti keguguran kandungan, pengguguran kandungan, atau 

membuang janin. Dalam terminologi kedokteran berarti terhentinya kehamilan 

sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum, berarti pengeluaran hasil konsepsi dari 

rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).
8
  

 

Aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak 

pidana. Namun, dalam hukum positif Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah 

kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan abortus provokatus medicialis. 

Sedangkan aborsi yang digerenalisasi menjadi suatu tindak pidana disebut  

abortus provokatus criminalis.
9
  

 

Perkembangan berikutnya masalah aborsi ini menjadi kontroversi sejak 

diberlakukannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi pada tanggal 21 Juli 2014. Beberapa pasal yang menjadi polemik 

adalah Pasal 31 dan Pasal 34, yang menyatakan adanya legalisasi terhadap 

tindakan aborsi.  

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014: 

 

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: 

a. indikasi kedaruratan medis; atau 

b. kehamilan akibat perkosaan. 

                                                           
6
Dorland, Kamus Kedokteran Edisi 29, (Jakarta : EGC, 2002) 

7
 CB. Kusmaryanto, scj., Kontroversi Aborsi, cet. II (Jakarta: Grasindo, 2004), hlm. 27. 

8
 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedi Hukum Islam, cet. I (Jakarta: PT. Ikhtisar Baru Van Hoev, 

1996), hlm. 7. 
9
 Idayu Kristianti, Loc.Cit. 
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(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 

40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. 

 

 

Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014: 

 

(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 

(1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya 

persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dibuktikan dengan: 

a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh 

surat keterangan dokter; dan 

b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya 

dugaan perkosaan. 

 

 

Kemunculan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014  menimbulkan sutau 

dekriminalisasi terhadap aborsi dengan 2 (dua) syarat yang terdapat di dalam 

Pasal 31 dan Pasal 34 peraturan tersebut. Dekriminalisasi yaitu penggolongan 

suatu perbuatan yg pada mulanya dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi 

kemudian dianggap sebagai perilaku biasa. Peraturan ini juga beresiko melahirkan 

pihak yang memanfaatkan legalisasi terbatas untuk mengaborsi anak korban 

perzinahan.  Hal itulah yang menjadi poin utama untuk dicegah guna menghindari 

pasangan muda yang tak sah melakukan aborsi. Peraturan pemerintah tersebut 

dinilai memberi peluang kepada pasangan yang melakukan hubungan tidak sah 

untuk tidak punya anak dan hal ini dapat berdampak pada meningkatnya perilaku 

perzinahan. 

 

Pihak yang tidak setuju menyatakan bahwa aborsi yang dimaksud dalam 

ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 melanggar Pasal 338 

KUHP dan bertentangan dengan aspek sosiologis masyarakat. Pasal 299, Pasal 
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338, Pasal 346, Pasal 348 dan Pasal 349 KUHP adalah pasal yang melarang aborsi 

dengan sanksi hukum berat. Peraturan Pemerintah ini memang mendapatkan 

dukungan dari beberapa lembaga keagamaan. Beberapa argumentasi ini 

barangkali bisa dijadikan referensi terhadap dukungan itu. Dalam agama Islam, 

misalnya didasarkan pada argumentasi bahwa baru pada usia 4 bulan roh 

seseorang dihembuskan. Dalam agama Buddha, masih diizinkan adanya aborsi 

karena bagi mereka kesadaran menjadi kunci keutuhan manusia. Itu berarti sejak 

syaraf otak terbentuk baru hak hidupnya tidak bisa diganggu gugat. Dalam 

beberapa argumentasi lain, bahkan dengan prinsip otonomi, kehidupan individu 

bahkan diakui baru sesudah dilahirkan.
10

 

 

Lepas dari alasan-alasan teologis dan juga filosofis tersebut, para embriolog 

modern biasanya mengakui bahwa hidup dimulai sejak selesainya proses 

pembuahan. Dengan energi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, embrio terus 

berkembang, meskipun pasokan sumber energi berasal dari induknya. Hal ini 

kemudian mendorong tokoh-tokoh dari 6 lembaga agama di Indonesia 

menandatangani pernyataan bahwa hak hidup seseorang mesti dijamin sejak 

selesainya pembuahan. 

 

Mengorbankan anak dalam rangka menghindari rasa trauma juga tidak bisa 

dibenarkan secara moral. Bagaimanapun, yang pantas mendapatkan hukuman di 

sini adalah pihak pemerkosanya, bukan anaknya. Maka yang perlu diatur tentu 

saja adalah bagaimana hukuman terhadap pelaku perkosaan. Untuk 

memperjuangkan hak hidup sang ibu, janin yang ada dalam kandungannya 

                                                           
10

 http://m.kompasiana.com/post/read/668500/3/legalisasi-aborsi-karena-perkosaan-salah-alamat-

yang-salah-bapaknya.html (diakses pada tanggal 9 Desember 2014 pukul 15:30 WIB) 
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terpaksa dikorbankan. Meskipun bisa ditolerir, alasan ini sebenarnya mengandung 

kelemahan karena janin dalam keadaan tanpa pembelaan sama sekali. Apabila 

diibaratkan, ketika seorang militer yang punya senjata kemudian melawan anak 

kecil sipil, jelas tidak bisa dibenarkan secara moral kalau sampai membunuh. 

Tetapi, karena hal ini mengindikasikan dengan nyawa sang ibu terancam, tindakan 

itu masih bisa dipertanggungjawabkan secara moral sedangkan dalam kasus 

perkosaan, intensinya ada dua, menghindarkan korban dari rasa malu dan 

menghindarkan korban dari rasa trauma. Jika tujuan langsungnya hanya sekedar 

menghindari rasa malu, jelas alasan ini sangat lemah untuk diterima secara moral. 

Hidup seorang anak tidak bisa ditukar dengan harga diri.
11

 

 

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dilihat bahwa masih terdapat 

banyak pertentangan mengenai legalisasi aborsi terhadap korban pemerkosaan. 

Hal ini dapat dilihat dari adanya pihak-pihak yang mendukung dilakukannya 

legalisasi aborsi, dan di lain pihak ada pandangan yang kontra tehadap legalisasi 

aborsi. Terdapat satu persoalan yang perlu mendapat jawaban dan penjelasan yaitu 

tentang pengaturan dekriminalisasi aborsi dalam tindak pidana aborsi. Sehingga 

penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis 

Dekriminalisasi Aborsi Dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi”. 

 

 

 

                                                           
11

http://kesehatan.kompasiana.com/medis/2014/08/14/legalisasi-aborsi-karena-perkosaan-salah-

alamat-yang-salah-bapaknya-668500.html (diakses pada tanggal  22 September 2014 pukul 21:00 

WIB) 
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B. Permasalahan dan Ruang Lingkup 

 

1. Permasalahan 

 

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, maka yang menjadi 

permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah : 

a. Mengapa diperlukannya dekriminalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah 

No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ? 

b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan dekriminalisasi aborsi dalam 

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi ? 

 

2. Ruang Lingkup 

 

Ruang lingkup dari penelitian ini adalah kajian bidang ilmu hukum pidana 

mengenai pengaturan dekriminalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61  

Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi di wilayah Bandar Lampung, 

penelitian dilaksanakan pada tahun 2014. 

 

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

 

1. Tujuan Penelitian 

 

Tujuan dalam penelitian ini adalah : 

a. Untuk mengetahui tujuan dari dekriminalisasi mengenai tindak pidana aborsi 

berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi. 

b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam Peraturan Pemerintah No. 61 

Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi mengenai legalisasi aborsi. 
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2. Kegunaan Penelitian 

 

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah mencakup kegunaan teoritis dan 

kegunaan praktis : 

a. Kegunaan Teoritis 

Kegunaan penulisan ini secara teoritis adalah untuk menambah pengetahuan  

dan pengkajian ilmu hukum serta mengembangkan kemampuan berkarya 

ilmiah dan acuan yang sesuai dengan disipin ilmu penulis. Penelitian ini pula 

dapat digunakan untuk mengetahui isi dan makna Peraturan Pemerintah No. 61 

Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi khususnya mengenai kelegalan 

dalam aborsi. 

 

b. Kegunaan Praktis  

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat berguna bagi masyarakat dan bagi 

aparatur penegak hukum dalam memperluas serta memperdalam ilmu hukum 

khususnya ilmu hukum pidana dan juga dapat bermanfaat bagi masyarakat pada 

umumnya juga bagi aparat penegak hukum dalam memahami dan 

melaksanakan peraturan dekirminalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 

61 Tahun 2014  tentang Kesehatan Reproduksi. 
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D. Kerangka Teoritis dan Konseptual 

 

1. Kerangka Teoritis 

 

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dan hasil 

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan 

identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.
12

 

 

Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi 

Pasal 31 Peraturan Peemrintah No. 61 Tahun 2014 : 

(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: 

a. indikasi kedaruratan medis; atau 

b. kehamilan akibat perkosaan. 

(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 

40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir. 

 

Pasal 34 Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 : 

 

(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Ayat 

(1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya 

persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 

(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) 

dibuktikan dengan: 

a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh 

surat keterangan dokter; dan 

b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya 

dugaan perkosaan. 

 

 

Teori Dekriminalisasi adalah penggolongan suatu perbuatan yang pada mulanya 

dianggap sebagai suatu tindak pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku 

biasa.
13

 Untuk dapat dipidananya si pelaku, disyaratkan bahwa tindak pidana yang 

dilakukannya itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam Undang-

Undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan 

                                                           
12

Soerjono Soekanto. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta. UI Press. 2010. hlm.125. 
13

 Barda Nawawi Arief. Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta. Bunga Rampai. hlm. 231 
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dipertanggungjawabkan atas tindakan-tindakan tersebut, apabila tindakan tersebut 

melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan 

hukum untuk pidana yang dilakukannya.  

 

Dalam proses dekriminalisasi ini tidak hanya kualifikasi pidana saja yang 

dihapuskan, tetapi juga sifat melawan hukum atau melanggar hukumnya, lebih 

dari itu penghapusan sanksi negatif itu tidak diganti dengan reaksi social lain baik 

perdata maupun administrasi.
14

 Penelitian kriminogi dalam proses dekriminalisasi 

diperlukan untuk menentukan apakah perbuatan itu layak didekriminalisasikan 

dan bagaimana kemungkinannya di masa yang akan datang.
15

  

 

Suatu proses dekriminalisasi dapat terjadi karena beberapa sebab, seperti, contoh 

ini tidak bersifat limitatif,: 

1. Suatu sanksi secara sosiologis merupakan persetujuan (sanksi positif) atau 

penolakan terhadap pola perilaku tertentu (sanksi negatif). Ada 

kemungkinan bahwa nilai-nilai masyarakat mengenai sanksi negatif 

tertentu terhadap perilaku mengalami perubahan, sehingga perilaku yang 

terkena sanksi-sanksi tersebut tidak lagi ditolak. 

2. Timbulnya keragu-raguan yang sangat kuat akan tujuan yang ingin dicapai 

dengan penetapan sanksi-sanksi negatif tertentu. 

3. Adanya keyakinan yang kuat, bahwa biaya sosial untuk menerapkan 

sanksi-sanksi negatif tertentu sangat besar. 

4. Sangat terbatasnya evektivitas dari sanksi-sanksi negatif tertentu sehingga 

penerapannnya akan menimbulkan kepudaran kewibawaan hukum.
 16

 

 

 

 

                                                           
14

 Djoko Prakoso. Pembaharuan Hukum Pidana di  Indonesia. Yogyakarta. Liberty. 1987. Hlm. 

154 
15

 Agus Raharjo. Cybercrime Pemahaman dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi. 

Bandung. Citra Aditya Bakti. 2002. Hlm. 56 
16

 Soerjono Soekanto dkk. Kriminologi, Suatu Pengantar. Jakarta. Ghalia Indonesia. 1986. Hlm. 

47-48. 
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Untuk menjawab permasalahan kedua menggunakan teori Soerjono Soekanto. 

Terdapat beberapa faktor menurut Soerjono Soekanto yang diperlukan agar 

penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, faktor-faktor tersebut adalah : 

1. Faktor hukum itu sendiri 

Maksud faktor hukum disini adalah peraturan tertulis dalam bentuk 

undang-undang sebagai landasan dalam proses penegakan hukum guna 

melindungi korban dari segi hukum pidana. 

2. Faktor penegak hukum 

Penegak hukum yaitu mereka yang secara langsung maupun tidak 

langsung berkecimpung dalam upaya menjalankan peraturan perundang-

undangan yang telah dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah yang 

sah. 

3. Faktor sarana atau fasilitas 

Upaya penegakan hukum juga sangat dipengaruhi oleh sarana dan fasilitas 

tertentu untuk mendukung kelancaran tugas suatu lembaga yang akan 

menangani penegakan hukum. Tanpa adanya sarana dan fasilitas tersebut, 

maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. 

4. Faktor masyarakat 

Masyarakat mempunyai peranan penting dalam upaya penegakan hukum, 

bahkan dapat dikatakan sangat penting karena penegakan hukum terutama 

hukum pidana berasal dari masyarakat, dan tujuannya adalah untuk 

mencapai kedamaian dalam masyarakat. 

5. Faktor kebudayaan 

Faktor kebudayaan adalah sebagai hasil karya cipta rasa didasarkan pada 

karsa manusia di dalam pergaulan hidup.
 17

 

 

2. Kerangka Konseptual 

 

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menghubungkan atau 

menggambarkan konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang 

berkaitan dengan istilah.
18

 Supaya tidak terjadi kesalahpahaman pada pokok 

permasalahan, maka di bawah ini penulis memberikan beberapa konsep yang 

dapat dijadikan pegangan dalam memahami tulisan ini. Berdasarkan judul akan 

diuraikan berbagai istilah sebagai berikut : 

                                                           
17

 Soerjono Soekanto. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta. Raja 

Grafindo Persada. 1983. hlm.4-5. 
18

Soerjono Soekanto. Op.cit. hlm.32. 
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a. Analisis yaitu memecah atau menguraikan suatu keadaan atau masalah  

kedalam beberapa bagian atau elemen dan memisahkan bagian tersebut untuk  

dihubungkan dengan keseluruhan atau dibandingkan dengan yang lain.
19

 

b. Dekriminalisasi yaitu penggolongan suatu perbuatan yg pada mulanya 

dianggap sebagai peristiwa pidana, tetapi kemudian dianggap sebagai perilaku 

biasa.
20

 

c. Aborsi pada dasarnya merupakan perbuatan menggugurkan kandungan atau 

dalam dunia kedokteran dikenal dengan istilah Abortus, yaitu pengeluaran hasil 

konsepsi (pertemuan sel telur dan sel sperma) sebelum janin dapat hidup diluar 

kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum 

diberi kesempatan untuk bertumbuh.
21

 

d. Abortus artificalis therapicus adalah abortus yang dilakukan oleh dokter atas 

dasar indikasi medis, yakni apabia tindakan abortus tidak diambil bisa 

membahayakan jiwa ibu. Sedangkan abortus provocatus criminalis adalah 

abortus yang dilakukan untuk melenyapkan janin dalam kandungan akibat 

hubungan seksual di luar pernikahan atau mengakhiri kehamilan yang tidak 

dikehendaki.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 Departemen Pendidikan Nasional.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta. Balai Pustaka. 1997. 

hlm. 276. 
20

 http://kbbi.web.id/dekriminalisasi  (Diakses pada tanggal 3 Januari 2015 pada pukul 20:00 WIB) 
21

 Arif Mansjoer. Kapita Selekta Kedokteran. Jakarta. Medika Aesculpalus. FK UI. 2004. Hlm.15 
22

 Abdul Aziz Dahlan. Op.cit, Hlm. 7. 
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E. Sistematika Penulisan 

 

Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka penulis menguraikan secara garis 

besar keseluruhan sistematika materi skripsi ini sebagai berikut : 

I. PENDAHULUAN 

 

Bab ini berisikan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, 

permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis 

dan konseptual, serta sistematika penulisan. 

 

II. TINJAUAN PUSTAKA 

 

Bab ini memuat dan membahas tentang pengantar pemahaman pada pengertian-

pengertian umum serta pokok bahasan. Dalam uraian bab ini lebih bersifat teoritis 

yang nantinya digunakan sebagai bahan studi perbandingan antara teori yang 

berlaku dengan kenyataannya yang berlaku dalam praktek. Adapun garis besar 

dalam bab ini adalah menjelaskan tentang Tinjauan umum tentang aborsi dan 

tinjauan tentang dekriminalisasi aborsi. 

 

III. METODE PENELITIAN 

 

Bab ini berisi pembahasan mengenai metode penelitian yang digunakan, yang 

terdiri dari : pendekatan masalah, sumber dan jenis data, metode pengumpulan 

dan pengolahan data, serta analisis data. 

 

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

Bab ini merupakan pembahasan tentang berbagai hal yang terkait langsung 

dengan pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu 
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pengaturan dekriminalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 

2014 tentang Kesehatan Reproduksi, serta faktor penghambat pelaksanaan 

pengaturan dekriminalisasi aborsi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 

2014. 

 

V. PENUTUP 

 

Bab ini berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan diberikan sehubungan dengan 

temuan dari penelitian yang dilakukan berkaitan dengan dekriminalisasi aborsi 

dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. 

Sedangkan saran diberikan sebagai masukan bagi masyarakat dan instansi 

penegak hukum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


