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PENDAHULUAN 

 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara dengan angka aborsi cukup besar.Hal ini 

dapat dilihat di berbagai berita di media masa, baik cetak maupun elektronik. 

Terhitung sejak tahun 2012 hingga bulan Juli tahun 2014, kasus aborsi di 

Indonesia mencapai 2,5 juta kasus pertahun. Sehingga kasus aborsi dalam 

sehari berjumlah sekitar 6800 kasus.Bahkan 30 persen pelakunya merupakan 

remaja SMP dan SMA.
1
Gambaran tersebut menunjukkan bahwa aborsi 

merupakan masalah yang serius dan fenomenal. 

Praktik aborsi ini cenderung meningkat tiap tahunnya. Menurut Sugiri 

Syarif, kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional 

(BKKBN) bahwa “Secara khusus kita memang tidak punya angka aborsi di 

Indonesia.Tapi diduga kasus aborsi trennya meningkat”.
2
Untuk mengetahui 

banyaknya kasus aborsi di Indonesia memang sulit.Frekuensi terjadinya 

aborsi sangat sulit dihitung secara akurat.Karena aborsi buatan sering terjadi 

tanpa dilaporkan.Kecuali terjadi komplikasi, sehingga perlu perawatan di 

rumah sakit.
3
 

                                                 
1
Chilmi Ardiantofani,2014,30 Persen Kasus Aborsi di Jatim Pelakunya Remaja, 

Surabayanews.co.id/2014/08/18/3745/30-persen-kasus-aborsi-di-jatim-pelakunya-remaja.html 

(online 28 Oktober 2014). 
2
Vien Dimyati, 2012, BKKBN: Tiap Tahun , Kasus Aborsi meningkat 15 persen, 

www.jurnas.com/news/71467/BKKBN-tiap-tahun-kasus-aborsi-meningkat-15-persen--

2012/1/sosial-budaya/kesehatan (online 28 Oktober 2014). 
3
Statistik Aborsi, www.aborsi.org/statistik.html (online 28 Oktober 2014) 

http://www.jurnas.com/news/71467/BKKBN-tiap-tahun-kasus-aborsi-meningkat-15-persen--2012/1%20/sosial-%20budaya/kesehatan
http://www.jurnas.com/news/71467/BKKBN-tiap-tahun-kasus-aborsi-meningkat-15-persen--2012/1%20/sosial-%20budaya/kesehatan
http://www.aborsi.org/statistik.html
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Berdasarkan dari beberapa data di atas, meskipun angkanya tidak 

pasti, tetapi dapat diketahui rata-rata kasus aborsi di Indonesia sebanyak 2,5 

juta kasus pertahun. Selain itu, yang membuat prihatin ialah bahwa aborsi 

sebagiannya banyak dilakukan oleh remaja.Sedangkan remaja merupakan 

harapan untuk membangun sebuah bangsa. 

Aborsi ada yang dilakukan karena indikasi medis dan ada yang karena 

non-medis.Praktik aborsi ditempuh sebagai langkah terakhir.Alasan 

melakukan aborsi di antaranya, aborsi indikasi medis disebabkan kehamilan 

yang mengancam jiwa ibu atau janin. Sedangkan aborsi non-medis 

disebabkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan karena gagal program KB 

(Keluarga Berencana), telah memiliki banyak anak, bahkan yang marak ialah 

kehamilan di luar nikah, baik yang dilakukan oleh para remaja atau orang 

yang telah menikah, serta kehamilan akibat perkosaan.  

Aborsi merupakan permasalahan yang memprihatinkan.Terutama 

aborsi yang dilakukan selain karena indikasi medis yang mengancam jiwa ibu 

yang mengandung anaknya.Atas terjadinya peristiwa hukum dimaksud, 

adalah melanggar norma-norma hukum yang berlaku, khususnya yang diatur 

oleh hukum positif dan hukum Islam. 

Menurut aturan hukum yang berlaku di Indonesia, aborsi merupakan 

perbuatan yang dilarang.Aborsi dikategorikan sebagai pembunuhan atau 

suatu tindak pidana. Menurut Pasal 346 dalam Kitab Undang-Undang Hukum 

Pidana (KUHP) atau Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie tahun 

1918 ditentukan bahwa “Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau 



 3 

mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam 

dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.
4
 

Aborsi juga dilarang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 

tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan), Pasal 194 yang 

menentukan bahwa:  

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 Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
5
 

 

Ketentuan hukum mengenai pidana aborsi sudah jelas disebutkan di 

atas.Namun, dalam kasus tertentu aborsi dibolehkan. Di dalam UU Kesehatan 

Pasal 75 ditentukan:  

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.
6
 

 

Aborsi secara umum telah dilarang dalam KUHP.Namun secara Lex 

Specialis
7
menurut UU Kesehatan memberikan pengecualian terhadap kasus 

aborsi, yakni aborsi karena ada indikasi medis dan aborsi akibat 

perkosaan.Aborsi karena ada indikasi medis sudah banyak didiskusikan oleh 

                                                 
4
Soesilo, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) & KUHAP (Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana), Yogyakarta: Gama Press, 2008, h. 111. 
5
Undang-Undang R.I. Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan & Undang-Undang R.I. 

Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit, Bandung: Citra Umbara, 2012, h. 70. 
6
Ibid.,h. 28. 

7
Dalam pasal 63 ayat (2) KUHP disebutkan “jika suatu perbuatan masuk dalam suatu 

aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus 

itulah yang diterapkan”. Lihat Soesilo, KUHP, h. 32. 
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pakar hukum, baik hukum umum maupun hukum Islam.Bahwa untuk kasus 

tersebut hukumnya diperbolehkan. 

Penulis tertarik mengenai aborsi akibat perkosaan, ketentuan ini 

belum pernah ada sebelumnya.Hal ini merupakan perkembangan hukum yang 

progresif.Pro dan kontra mengenai ketentuan ini pasti ada.Namun penulis 

berupaya membahasnya untuk kemaslahatan umat. 

Menurut UU Kesehatan tersebut mengenai pengecualian aborsi ini 

hanya di atur dalam empat pasal.Pasal tersebut ialah Pasal 75, Pasal 76, Pasal 

77 dan Pasal 194.Ketentuan lebih lanjut diamanahkan melalui Peraturan 

Pemerintah.Amanah UU Kesehatan tersebut baru terealisasi pada tahun 2014, 

yaitu dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 

tentang Kesehatan Reproduksi(selanjutnya disebut PP/61/2014). 

PP/61/2014 memuat beberapa pasal yang menentukan lebih rinci 

mengenai pengecualian aborsi ini, yakni yang termuat dalam Pasal 31 sampai 

dengan Pasal 39.PadaPasal 31 ditentukan bahwa: 

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.
8
 

 

UU Kesehatan beserta peraturan pelaksanaannya berupa PP/61/2014 

merupakan perkembangan hukum yang progresif di Indonesia. Karena 

ketentuan hukum pidana mengenai aborsi akibat perkosaan belum pernah ada 

sebelumnya, baik yang  diatur di dalam KUHP maupunUU No. 23 tahun 

                                                 
8
Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Kesehatan dan 

Kesehatan Jiwa, Bandung: Fokusmedia, 2014, h. 130. 
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1992 tentang Kesehatan.Sabian Utsman dari jauh hari telah mengutarakan 

pendapatnya mengenai hukum progresif di Indonesia. Pendapatnya tertuang 

dalam bukunya Menuju Penegakan Hukum Progresif, yakni sebagai berikut: 

Sudah bukan rahasia lagi bagi kita bahwa peraturan serta institusi 

yang kita miliki sejak kemerdekaan sampai sekarang ini sebagian 

besar merupakan warisan dari penginggalan pemerintahan kolonial 

Belanda yang diakui eksistensinya melalui peraturan peralihan pasal II 

UUD 1945.Ketentuan tersebut sebenarnya hanya bermaksud untuk 

mencegah kevakuman di bidang hukum dengan harapan selekas 

mungkin kita menciptakan peraturan yang dibuat sendiri dan 

disesuaikan dengan karakteristik masyarakat Indonesia yang terdiri 

dari berbagai macam hukum adat di dalamnya.Namun, sampai saat 

ini, kita terus dininabobokan untuk enggan menelurkan peraturan yang 

sangat penting.
9
 

 

Penulis berpendapat, dengan lahirnya peraturan perundang-undangan 

tersebut, maka patut disyukuri dan diberikan apresiasi.Penulis di sini 

memberikan apresiasi dalam bentuk penelitian yang dilakukan untuk 

mengkritisi ketentuan hukum yang ada di dalamnya, yakni lebih khusus yang 

terdapat di dalam PP/61/2014. 

Penelitian penulis lebih fokus membahas mengenai dibolehkannya 

aborsi akibat perkosaan yang diatur dalam Pasal 31-39 PP/61/2014.PP 

tersebut, membahas ketentuan aborsi akibat perkosaan lebih rinci dibanding 

dengan UU Kesehatan.Penulis membahasnya dari segi pandangan hukum 

Islam terhadap ketentuan tersebut. Meskipun menurut Menteri Kesehatan, 

Nafisah Mboi bahwa PP/61/2014 ini mengikuti amanah Undang-Undang 

                                                 
9
Sabian Utsman, Menuju Penegakan Hukum Responsif, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2008, h. 22. 
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Kesehatan dan Fatwa Majelis Ulama (MUI).
10

 Fatwa MUI tersebut ialah 

Fatwa MUI No. 4 tahun 2005 tentang Aborsi, yaituketentuan hukum nomor 2 

huruf b sebagai berikut: 

Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat 

membolehkan aborsi adalah: 1) janin yang dikandung dideteksi 

menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan. 2) 

kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang 

yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter dan 

ulama.
11

 

 

Ketentuan hukum aborsi akibat perkosaan di dalam PP/61/2014 

tersebut telah sesuai dengan Fatwa MUI No. 4 tahun 2005. Namun, bagi 

penulis tetap ingin membahasnya dalam penelitian ini. Meskipun kehamilan 

akibat perkosaan jarang terjadi. Menurut sebuah artikel berjudul Tanya Jawab 

Seputar Aborsi untuk Korban Pemerkosaan dan Korban Hubungan Sedarah, 

sebuah artikel terjemahan dari Leaflet dari Foundation For Human 

Development Sydney, Australia ialah bahwa: 

Trauma dan ketakutan serta perlawanan saat pemerkosaan terjadi 

mungkin menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme tubuh yang 

mengurangi kemungkinan kehamilan seperti perubahan hormon, 

pengerutan tuba falopi (jalan telur ke rahim) yang dapat 

menggagalkan ovulasi ataupun pembuahan.
12

 

 

                                                 
10

Radian Nyi S,2014,Menkes Tegaskan PP 61/2014 tentang Kesehatan Reproduksi Tak 

legalkan Aborsi,  http://health.detik.com/read/2014/08/19/162817/ 2666595/763/menkes-tegaskan-

pp-61-2014-tentang-kesehatan-reproduksi-tak-legalkan-aborsi(online 24 Oktober 2014)  
11

Ma’ruf Amin dkk., Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Bidang Sosial dan 

Budaya, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2015, h. 224. 
12

Tanya Jawab Seputar Aborsi untuk Korban Pemerkosaan dan Korban Hubungan 

Sedarah, lihat http://www.aborsi.org/artikel7.htm (online 22 Desember 2014). 

http://health.detik.com/read/2014/08/19/162817/%202666595/763/menkes-tegaskan-pp-61-2014-tentang-kesehatan-reproduksi-tak-legalkan-aborsi
http://health.detik.com/read/2014/08/19/162817/%202666595/763/menkes-tegaskan-pp-61-2014-tentang-kesehatan-reproduksi-tak-legalkan-aborsi
http://www.aborsi.org/artikel7.htm
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Meskipun demikian, kehamilan akibat perkosaan dapat terjadi.Sebagaimana 

UU Kesehatan beserta PP/61/2014 menentukan kehamilan akibat perkosaan 

sebagai pengecualian untuk dapat melakukan aborsi.
13

 

Hukum Islam sendiri telah melarang aborsi tanpa alasan yang 

dibenarkan.Hal ini dapat dilihat dari sumber hukum Islam,yaitu sebagaimana 

tercantum dalam Firman Allah Swt. Surah Al-Isra’: 31 sebagai berikut: 








14

 

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. 

Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan 

kepadamu.Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang 

besar.”
15

 

Selain itu, dalam sebuah hadis dijelaskan lebih rinci tentang larangan aborsi 

sebagai berikut. 

ا َح ْب َثَح َح َح ا َح اِه ٌكا ا َح ِها. َح َّد َثَح َح ا َح ْب ُدا الَّد ِها ْب ُدا ُد وُد َح اوَح َح َّد َثَح َح اإِهْسْبَح  ِهيلُدا َح َّد َثَح َح ا َح اِه ٌك
اوَحلَحمَحةَحا ْب ِها َح ْب ِها ا َّدْحْبَح ِها ا َحِبِه هَح ٍبا َح ْب ا الَّد ُدا َح َثْبهُدأَحنَّدا"  ْب ِهاشِه يَح اهُد َح َثْب َحةَحارَحضِه ا َحِبِه  َح ْب

اجَح ِهي َثَحهَح  ُد ْب َحىافَحطَح َح َحتْب اإِه ْب َح ُهُدَح ا ْلْب اهُدذَح ْبٍلارَح َحتْب ِها ِه ْب ا٬  ْب َح َحتَثَحْيْب افَثَحقَحضَحىارَحوُد لُد
ا َح َحةٍا  16 الَّد ِها َحلَّدىا الَّد ُدا َحلَحيْب ِهاوَحوَحلَّد َحافِهيهَح ا ِه ُد َّدٍةا َح ْبٍ ا َحوْب

Artinya: Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf. Telah 

mengabarkan kepada kami Malik dan telah menceritakan kepada 

kami Isma'il telah menceritakan kepada kami Malik dari Ibnu 

                                                 
13

Lihat UU Kesehatan Pasal 75 dan PP nomor 61 tahun 2014 Pasal 31. 
14

Al-Isra’[17]:31 
15

Departemen Agama RI, Al-Qur’an Dan Terjemahnya Juz 1-30 Edisi Baru, Jakarta: 

Pustaka Agung Harapan, 2006, h. 388. 
16

Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, Fathul Baari Juz 12, t.tp.,Dar al-Fikr, t.t., h. 246-

247. 
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Syihab dari Abu Salamah bin Abdurrahman dari Abu Hurairah 

radliallahu 'anhu, ada dua wanita Hudzail, salah satunya memukul 

yang lain sehingga janin yang dikandung keguguran, dan 

Rasulullah Shallallahu'alaihiwasallam memutuskan untuk 

membayar ghurrah, budak laki-laki atau hamba sahaya 

perempuan.17 
Islam sangat mengecam orang yang melakukan pembunuhan.Karena 

hukum Islam memiliki tujuan untuk mewujudkan kemaslahatan 

manusia.Tujuan hukum Islam atau maqāṣidsyarīʽahadalah untuk 

kemaslahatan manusia.maqāṣidsyarīʽah memiliki lima unsur pokokyaitu 

pemiliharaan agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Shihabbuddin al-

Qarafiyang dikutip oleh Yusuf al-Qaradhawi, menambahkan satu unsur 

pokok yaitu memelihara kehormatan.
18

 Unsur-unsur pokok tersebut harus 

dijaga sesuai dengan kadar tingkatannya.
19

Berkaitan dengan penelitian ini, 

unsur pokok yang perlu mendapatkan perhatian ialah pemeliharaan jiwa dan 

keturunan. 

Kasus aborsi akibat perkosaan menjadi perdebatan,karena naṣ tidak 

ada yang menyebutkan hukumnya secara khusus.Sebagaimana telah 

disebutkan di atas, naṣhanya mengatur larangan aborsi secara umum.Tidak 

ada aturan yang khusus untuk kasus aborsi akibat perkosaan.Sehingga para 

fuqaha sejak zaman dulu berbeda pendapat mengenai status hukumnya.Para 

                                                 
17

Terjemahan dari Kutub at-Tis’ah. Lihat juga Ibnu Hajar Al Asqalani, Fathul Baari 33: 

Shahih Bukhari, alih bahasa Amir Hamzah, Jakarta: Pustaka Azzam, 2009, h. 675-676. 
18

Yusuf Al-Qaradhawi, Fiqih Maqashid Syariah: Moderasi Islam antara Aliran Tekstual 

dan Aliran Liberal, alih bahasa Arif Munandar Riswanto, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2007, h. 

148. Lihat juga Nida Farhanah, dkk.,”Reformulasi Kebijakan Kriteria Calon Jamaah Haji dalam 

Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji yang berkeadilan”,Penelitian Kelompok Dosen dan 

Mahasiswa,Palangka Raya: IAIN Palangka Raya, 2014, h. 31. 
19

Asafari Jaya Bakri, Konsep Maqashid al-Syariʽah Menurut al-Syatibi, Jakarta: 

RajaGrafindo Persada, 1996, h. 71. 
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fuqaha ada yang membolehkan dengan alasan dan syarat-syarat tertentu, 

tetapi ada juga yang dengan tegas mengharamkannya.
20

 

Penulis membahas hukum dibolehkannya aborsi akibat perkosaan 

dalam PP/61/2014 yang ditinjau dari hukum Islam. Oleh karena itu, penelitian 

ini diberi judul “Tinjauan Hukum Islam terhadapDibolehkannya Aborsi 

Akibat Perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 

tentang Kesehatan Reproduksi”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus 

penelitian dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana ketentuan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi?  

2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap dibolehkannya aborsi akibat 

perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang 

Kesehatan Reproduksi? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan dari rumusan masalah di atas, maka yang menjadi tujuan 

dari penelitian ini adalah untuk mengetahui: 

1. Ketentuan dibolehkannya aborsi akibat perkosaan dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang kesehatan reproduksi. 

                                                 
20

M. Ali Hasan, Masail Fiqhiyah Al Haditsah: Masalah-Masalah Kontemporer hukum 

Islam, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2000, h. 52. 
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2. Tinjauan hukum Islam terhadap dibolehkannya aborsi akibat perkosaan 

dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi. 

D. Kegunaan Penelitian 

Adapun kegunaan penelitian ini terbagi menjadi dua bagian, yaitu 

kegunaan teortis dan kegunaan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

a. Menambah pengetahuan penulis dalam bidang keilmuan hukum 

Islam, khususnya mengenai ketentuan hukum aborsi akibat perkosaan. 

b. Memberikan kontribusi bagi intelektual di bidang hukum Islam. 

c. Sebagai bahan masukan dan referensi serta perbandingan bagi 

penelitian lebih lanjut. 

2. Kegunaan Praktis 

a. Sebagai tugas akhir penulis dalam menyelesaikan studi di Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya. 

b. Sebagai literatur sekaligus sumbangan pemikiran dalam memperkaya 

khazanah literatur bidang syari’ah di Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Palangka Raya. 

E. Definisi Operasional 

Secara etimologi, kata tinjauan berasal dari akar kata 

tinjau.DalamKamus Besar Bahasa Indonesia kata tinjau berarti melihat 

sesuatu yang jauh dari ketinggian, melihat (menengok, memeriksa dan 

mengamati), mengintai, menyelidiki, menilik, mempertimbangkan kembali, 
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mempelajari dengan cermat, dan menduga (hati, perasaan, 

pikiran).
21

Sedangkan kata tinjauan artinya hasil meninjau, suatu pandangan 

atau pendapat (sesudah menyelidiki dan mempelajari).
22

 

Kata hukum dalamKamus Besar Bahasa Indonesia berarti peraturan 

atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh 

penguasa atau pemerintah, undang-undang, peraturan untuk mengatur 

pergaulan hidup masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa 

tertentu, keputusan yang ditetapkan hakim, dan vonis.
23

 Secara istilah para 

pakar hukum memberikan definisinya bermacam-macam. Hal ini terjadi 

karena hukum memiliki banyak segi.Sebagaimana yang dikatakan oleh Van 

Apeldoorn bahwa “hukum banyak seginya dan demikian luasnya, sehingga 

tidak mungkin orang menyatukannya dalam satu rumus secara 

memuaskan”.
24

 

Penulis memerlukan definisi hukum sebagai pegangan. Menurut Leon 

Duguit yang dikutip oleh C.S.T. Kansil bahwa hukum adalah aturan tingkah 

laku anggota masyarakat yang berguna sebagai jaminan dari kepentingan 

bersama, jika dilanggar akan menimbulkan reaksi bersama terhadap orang 

yang melanggar aturan tersebut.
25

 Selain itu menurut Amin, hukum adalah 

                                                 
21

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005, h. 1198. 
22

Ibid. 
23

Ibid., h. 410. 
24

L. J. Van Apeldoordn, Pengantar Ilmu Hukum, alih bahasa Oetrid Sadino, Jakarta: 

Pradnya Paramita, 1996, h. 1. 
25

C.S.T. Kansil, Pengantar Ilmu Hukum Jilid 1, Jakarta:  Balai Pustaka, 2002, h.  9. 
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sekumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi, serta bertujuan 

mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia.
26

 

C.S.T. Kansil berpendapatbahwa pada intinya hukum memiliki unsur-

unsur sebagai berikut: 

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam masyarakat 

2. Dibuat oleh badan yang berwenang 

3. Bersifat memaksa 

4. Terdapat sanksi yang tegas
27

 

Kata perkosaan berasal dari kata perkosa yang meliliki arti 

“menundukkan dengan kekerasan, memaksa dengan kekerasan, menggagahi, 

merogol”.
28

 Sedangkan kata perkosaan sendiri berarti “proses, perbuatan, cara 

memperkosa, pelanggaran dengan kekerasan”.
29

Secara istilah perkosaan 

adalah terjadinya hubungan seksual yang terlarang antara laki-laki dengan 

perempuan tanpa kehendak dari perempuan tersebut, dalam kondisi terpaksa 

dan di bawah ancaman.
30

 

Aborsi menurut Nani Soendo, adalah pengeluaran janin yang masih 

kecil sehingga tidak dapat hidup. Selain itu, menurut Mardjono Reksodiputra, 

aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi dari rahim sebelum dapat lahir 

secara alamiah. Demikian juga menurut Sardikin Guna Putra, aborsi adalah 

                                                 
26

Ibid., h. 11. 
27

Ibid., h. 12. 
28

Depatemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar, h. 861. 
29

Ibid. 
30

Irma Riyani, “Menimbang Kembali Hukum Aborsi Pada Kasus Kehamilan Akibat 

Perkosaan”, Jurnal Studi Agama dan Masyarakat,Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, Vol. 

2/No. 2, 2005, h. 3. 
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pengakhiran kehamilan atas hasil konsepsi sebelum janin dapat hidup di luar 

kandungan.
31

 

Pendapat yang menarik ialah mengenai kehamilan akibat perkosaan. 

Menurut sebuah artikel berjudul Tanya Jawab Seputar Aborsi untuk Korban 

Pemerkosaan dan Korban Hubungan Sedarah, sebuah artikel terjemahan dari 

Leaflet dari Foundation For Human Development Sydney, Australia ialah 

sebagai berikut: 

Trauma dan ketakutan serta perlawanan saat pemerkosaan terjadi 

mungkin menyebabkan terjadinya perubahan mekanisme tubuh yang 

mengurangi kemungkinan kehamilan seperti perubahan hormon, 

pengerutan tuba falopi (jalan telur ke rahim) yang dapat 

menggagalkan ovulasi ataupun pembuahan.
32

 

 

Kasus perkosaan yang mengakibatkan kehamilan dapat saja terjadi. 

Karena faktanya banyak pemberitaan di media massa tentang kasus seperti 

ini. Selain itu, Undang-Undang Kesehatan dan PP/61/2014 juga 

menggunakan istilah aborsi akibat perkosaan.Artinya terjadi kehamilan yang 

diakibatkan oleh tindak perkosaan. 

Berdasarkanbeberapa definisi di atas, dapat ditegaskan bahwa aborsi 

adalah pengakhiran hasil konsepsi atau berupa janin sebelum waktunya. 

Sedangkan pengertian aborsi akibat perkosaan ialah pengguguran kandungan 

karena kehamilan yang tidak diinginkan akibat tindak perkosaan. 

Ketentuan hukum aborsi akibat perkosaan ini terdapat dalam 

PP/61/2014.Peraturan Pemerintah adalah “Peraturan Perundang-undangan 

                                                 
31

Huzaimah Tahido Yanggo, Masail Fiqhuyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer, 

Bandung: 2005, h. 192. 
32

Tanya Jawab Seputar Aborsi untuk Korban Pemerkosaan dan Korban Hubungan 

Sedarah, lihat http://www.aborsi.org/artikel7.htm (online 22 Desember 2014). 

http://www.aborsi.org/artikel7.htm
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yang ditetapkan oleh presiden untuk menjalankan undang-undang 

sebagaimana mestinya”.
33

PP/61/2014 merupakan peraturan pelaksana dari 

Undang-Undang Kesehatan. 

Berdasarkan dari definisi-deifinisi di atas dapat diketahui bahwa 

maksud dari penelitian penulis ialah ketentuan hukum tentang aborsi yang 

diakibatkan oleh kehamilan yang tidak diinginkan, dalam hal ini ialah 

kehamilan akibat perkosaan dalam PP/61/ 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi, yang ditinjau dari hukum Islam.  

 

                                                 
33

Redaksi Sinar Grafika, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-

Undangan  UU No. 12 Th. 2011, Jakarta: Sinar Grafika, 2014, h. 3. 


