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ABSTRAK 

Ziyad, M. Ibnu. Gangguan Psikologis Sebagai Alasan Dalam Aborsi Indikasi 

Perkosaan (Studi Analisis PP RI Nomor 61 Tahun 2014 Perspektif 

Mas{lah{ah al-Bu>t}i>y). Tesis. Program Studi Ahwal Syakhshiyyah, 

Program Pasca Sarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. 

Kata Kunci: Gangguan Psikologis, Aborsi, Perkosaan, Mas{lah{ah al-Bu>t}i>y. 

Aborsi merupakan salah satu masalah yang menimbulkan kontroversi dalam 

bidang kesehatan. Di samping itu, aborsi merupakan problematika sosial-hukum 

yang cukup rumit dalam beberapa tahun terakhir ini. Diantara yang menjadi faktor 

penyebab kontroversinya adalah dengan memasukkan indikasi perkosaan sebagai 

alasan “diperbolehkannya” aborsi, mengingat banyaknya kasus perkosaan dan 

pencabulan yang terus meningkat selama seperempat abad terakir ini. Ironisnya, 

kasus tersebut bukan hanya menimpa kepada kaum wanita dewasa tetapi juga 

anak-anak. Tidak jarang akibat dari perkosaan tersebut menimbulkan kehamilan 

terhadap korban. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengkaji ketentuan aborsi menurut 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2014, (2) mengkaji aborsi 

perspektif lintas madhab, (3) menganalisa dimensi mas{lah{i perspektif al-Bu>t}i>y 

terhadap gangguan psikologis sebagai alasan tindakan aborsi indikasi perkosaan 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2014. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dan jenis penelitiannya 

kualitatif. Pengumpulan data penelitian ini melalui ekplorasi studi kepustakaan. 

Analisa datanya deskriptif kualitatif yang bersifat induktif, yaitu suatu analisis 

berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan dua temuan. Pertama, secara umum, isi PP RI nomor 61 tahun 

2014 ini tidak menimbulkan masalah, sebab isinya untuk menjaga dan mengatur 

keamanan dan keselamatan perempuan atau ibu dalam hal kesehatan reproduksi. 

Hanya saja, pada tataran norma agama, sosial dan hukum yang menjadi sorotan 

adalah adanya kebolehan tindakan aborsi dengan alasan indikasi perkosaan. 

Kedua, para ulama’ madhab berbeda pendapat dalam menyikapi permasalahan 

aborsi, ada yang memperbolehkan secara mutlak, ada yang memperbolehkan 

dengan bersyarat, ada pula yang sama sekali tidak memberikan ruang kebolehan 

terkait aborsi dengan alasan apapun. Ketiga, dalam hal gangguan psikologis akibat 

perkosaan sebagai alasan dalam tindakan aborsi indikasi perkosaan kiranya alasan 

tersebut tidak cukup kuat dan tidak dibenarkan, karena tidak memenuhi beberapa 

kriteria dalam konsep mas}lah{ah yang digagas oleh al-Bu>t}i>y. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Aborsi merupakan salah satu masalah yang menimbulkan kontroversi 

dalam bidang kesehatan. Di samping itu, aborsi merupakan problematika 

sosial-hukum yang cukup rumit dalam beberapa tahun terakhir ini. Lebih-

lebih setelah disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) 

Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi, tepatnya pada 

tanggal 21 Juli 2014 lalu oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. 

Peraturan tersebut disahkan demi melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), 

Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (3), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang 

Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dimana dalam PP tersebut 

disebutkan beberapa pasal tentang larangan aborsi, namun pada beberapa 

pasal selanjutnya disebutkan adanya kebolehan aborsi. Namun, setelah 

Peraturan Pemerintah (PP) tersebut disahkan banyak terjadi kontroversi di 

kalangan masyarakat Indonesia. Suara sumbang mula-mula muncul dari 

Ketua Pengurus Besar (PB) Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Zainal Abidin, 

sebagai pelaksana dari PP tersebut.
1
 Menurut Zainal Abidin, adanya 

peraturan tersebut berpotensi menimbulkan pertentangan diantara para 

dokter, dimana dokter harus dihadapkan dalam dua masalah besar, yakni 

adanya pengkhianatan terhadap sumpah dokter dalam etika dokter dan di 

                                                           
1
 Majalah Detik, Kaji Ulang Aturan Aborsi, Edisi 18-24 Agustus 2014. Diakses pada 06.15 WIB, 

Selasa, 24 Maret 2020. 
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sisi lain dokter akan terkena tindak pidana kejahatan yang berupa 

pembunuhan terhadap janin.
2
 

Masih dalam Peraturan Pemerintah tersebut, diantara yang menjadi 

faktor penyebab kontroversi adalah dengan memasukkan indikasi perkosaan 

sebagai alasan “diperbolehkannya” aborsi, mengingat banyaknya kasus 

perkosaan dan pencabulan yang terus meningkat selama seperempat abad 

terakir ini. Ironisnya, kasus tersebut bukan hanya menimpa kepada kaum 

wanita dewasa tetapi juga anak-anak. Sebagai bukti konkrit, tercatat dalam 

data statistik Komisi Nasional (KOMNAS) Perlindungan Anak 

menyebutkan, bahwa telah menerima sedikitnya sekitar 673 pengaduan 

eksploitasi seksual komersial yang dilakukan kepada anak di sepanjang 

tahun 2012. Tidak hanya itu saja, jika melihat dari tahun sebelumnya, angka 

tersebut mengalami peningkatan sebanyak 480 kasus. Sedangkan untuk 

kasus perkosaan sendiri, tercatat pada periode 1988-2012 terjadi sekitar 

4.845 kasus di Indonesia.
3
 Bahkan, lebih jauh lagi, berdasarkan catatan dari 

Indonesia Police Watch (IPW), sudah ada setidaknya 25 kasus perkosaan 

yang terjadi sepanjang bulan Januari tahun 2013.
4
 Belum lagi kasus yang 

terjadi pada tahun 2014
5
 sampai dengan 2019.

6
 

                                                           
2
 Ibid., 

3
http://megapolitan.kompas.com/read/2012/12/23/15380080/Eksploitasi.Seksual.Anak.Harus.Sege

ra.Dihentikan. Diakses pada 09.25 WIB, Selasa, 03 Maret 2020. 
4
http://m.kompasiana.com/post/read/533665/2/fenomena--meningkatnya-pencabulan-terhadap-

anak-di-bawah-umur.html. Diakses pada 09.25 WIB, Rabu 04 Maret 2020. 
5
 Pada tahun 2014 Komnas Perempuan mencatat setidaknya ada 4.475 kasus kekerasan seksual 

terhadap anak dan perempuan, pada tahun 2015 terdapat sebanyak 6.499 kasus, pada tahun 2016 

terdapat 5.785 kasus, dan pada tahun 2017 tercatat 2.979 kasus, sumber 

http://m.cnnindonesia.com/gaya-hidup/20181126110630-284-349231/menguak-data-jumlah-

kekerasan-perempuan-tahun-ke-tahun. Diakses pada 12.26 WIB, Selasa 12 Mei 2020. 
6
 Sedangkan pada tahun 2018 kasus perkosaan tercatat sebanyak 3.404 kasus dan meningkat 38,9 

% menjadi 4.730 kasus di tahun 2019. Sumber http://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-kejahatan-

pada-perempuan-di-2019-kdrt-turun-namun-pemerkosaan-meningkat.html. Diakses pada 12.28 

WIB, Selasa 12 Mei 2020. 

http://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-kejahatan-pada-perempuan-di-2019-kdrt-turun-namun-pemerkosaan-meningkat.html
http://m.merdeka.com/peristiwa/kasus-kejahatan-pada-perempuan-di-2019-kdrt-turun-namun-pemerkosaan-meningkat.html
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Dari pemaparan di atas, peneliti ingin mengkaji lebih mendalam 

tentang janin yang dikandung oleh korban perkosaan jika korban tersebut 

sampai hamil (mengandung janin dari pelaku pemerkosaan) dari sisi hukum 

Islam. Jika janin tersebut tidak dikehendaki untuk dilahirkan, maka 

bagaimana jika diupayakan untuk menggugurkan janin tersebut atau yang 

biasa disebut dengan aborsi secara ketentuan hukumnya. Disamping itu, 

peneliti ingin meneliti tentang alasan mendasar dan filosofis 

“dilegalkannya” aborsi indikasi perkosaan dalam PP No. 61 tahun 2014 

dengan konsep mas}lah{ah perspektif Muh{ammad Sa’i>d Ramad}a>n al-Bu>t}i>y. 

Karena, disamping belum pernah ada yang mengkaji tentang konsep 

mas}lah{ah perspektif al-Bu>t}i>y secara aplikatif, menurut penyusun konsep 

mas}lah{ah yang diusung oleh al-Bu>t}i>y lebih sistematis dan lebih selektif 

dalam menyikapi setiap problematika kontemporer yang dianggap memiliki 

kecenderungan terhadap mas}lah{ah. Oleh sebab itu, penyusun memberi judul 

dalam penelitian ini dengan Gangguan Psikologis Sebagai Alasan Dalam 

Aborsi Indikasi Perkosaan (Studi Analisis PP RI Nomor 61 Tahun 2014 

Perspektif Mas{lah{ah Al-Bu>t{iy). 

B. Rumusan Masalah Penelitian 

Sebagaimana yang telah dipaparkan pada latar belakang masalah, 

peneliti menemukan beberapa permasalahan yang kiranya pantas untuk 

diangkat dan dikaji dalam penelitian ini, agar penelitian ini dapat terarah, 

fokus dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Berikut rumusan masalah 

yang akan dikaji oleh peneliti; 
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1. Bagaimana ketentuan aborsi menurut Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia No. 61 tahun 2014? 

2. Bagaimana aborsi dalam perspektif lintas Madzhab Fiqh? 

3. Bagaimana dimensi mas{lah{i perspektif al-Bu>t{iy terhadap gangguan 

psikologis sebagai alasan tindakan aborsi indikasi perkosaan dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2014? 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian merupakan barometer yang dijadikan sebagai tolok 

ukur untuk mengetahui apa yang dikehendaki oleh peneliti dari kajian ini. 

Berikut tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti; 

1. Untuk mengkaji bagaimana ketentuan aborsi menurut Peraturan 

Pemerintah Republik Indonesia No. 61 tahun 2014. 

2. Untuk mengkaji bagaimana aborsi dalam perspektif lintas Madzhab 

Fiqh. 

3. Untuk menganalisa bagaimana dimensi mas{lah{i perspektif al-Bu>t{iy 

terhadap gangguan psikologis sebagai alasan tindakan aborsi indikasi 

perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 61 

tahun 2014. 

D. Kegunaan Penelitian 

Sebagai upaya kerja keras yang dilakukan oleh peneliti, maka sudah 

semestinya penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan sesuatu yang 

dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan praktis; 

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

kajian ilmiah dalam bidang keislaman dan dalam bidang al-Ah}wa>l al-
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Shakhs}iyyah, lebih-lebih peraturan pemerintah dan peraturan 

perundang-undangan, khususnya tentang hukum aborsi bagi korban 

perkosaan. 

2. Secara praktis, peneliti berharap di masa yang akan datang 

kemanfaatan dari penelitian ini dapat dipergunakan sebagaimana 

mestinya, setidak-tidaknya dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan, keputusan dan 

pelaksanaan aborsi indikasi perkosaan secara khusus, terutama dalam 

hal peraturan perundang-undangan tentang kesehatan reproduksi yang 

ada di Indonesia. 

E. Kajian Terdahulu 

Penelitian mengenai aborsi dan perkosaan sudah banyak yang 

melakukan, namun belum pernah ada penelitian yang secara khusus 

mengkaji tentang aborsi indikasi perkosaan dalam Peraturan Pemerintah 

Republik Indonesia (PP RI) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi dengan menggunakan pendekatan konsep mas}lah{ah, lebih-lebih 

konsep mas}lah{ah yang diusung oleh Muh{ammad Sa’i>d Ramdla>n al-Bu>t}i>y. 

Walaupun demikian, penyusun akan memaparkan beberapa penelitian yang 

memiliki keterkaitan dengan tema yang akan dikaji oleh penyusun, 

diantaranya adalah: 

Tesis karya ‘Ali> bin Ah}mad bin ‘Ali> al-‘A>mir dengan judul Ijha>dl al-

Mar’ah al-Mughtas}abah fi> al-Fiqh al-Isla>miy wa al-Qanu>n.
7
 Dalam 

penelitian tersebut penulis mengkaji tentang bagaimana aborsi dalam 

                                                           
7
 Tesis ‘Ali > bin Ah}mad bin ‘Ali > al-‘A >mir, Ijha>dl al-Mar’ah al-Mughtas}abah fi> al-Fiqh al-Isla>miy 

wa al-Qanu>n, tesis tidak diterbitkan, Nayif „Arab University for Security Sciences Riya >dl, 2011. 
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pandangan Islam (fiqih empat madhhab). Selain itu, penulis menyebutkan 

tentang beberapa undang-undang yang menjelaskan tentang aborsi yang 

dilakukan oleh korban perkosaan. Namun, tidak terdapat penjelasan yang 

mendalam mengenai kemaslahatan yang diperoleh oleh korban perkosaan 

yang melakukan aborsi. 

Tesis karya Wendra Afriana dengan judul Perdebatan Tentang Pasal 

Aborsi Dalam Proses Pembahasan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang 

Kesehatan.
8
 Dalam penelitian tersebut penulis menyebutkan bahwa dalam 

merumuskan dan menetapkan UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 

terdapat tiga ideologi yang mendasari, yakni agama, feminisme dan 

sekulerisme, sehingga dalam pengambilan keputusan terhadap substansi 

materi Rancangan Undang-Undang (RUU) tidak menemukan kata sepakat, 

dan pada akhirnya forum lobbi-pun ditempuh sebagai jalan alternatif 

sebagai bentuk akselerasi kepentingan fraksi-fraksi yang ikut dalam 

pembahasan RUU tersebut sekaligus sebagai kepentingan dari partai 

mereka. 

Skripsi karya Muhammad Syekh Ikhsan Saifuddin dengan judul 

Konsep Dlaru>rat Perspektif Yusu>f al-Qardla>wi> (Studi Aplikasi Konsep 

Dlaru>rat Terhadap Hukum Aborsi).
9
 Dalam penelitian tersebut penulis 

menyebutkan bahwa dlaru>rat menurut Yusu>f al-Qardla>wi> merupakan 

sesuatu yang dapat mengancam keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan 

                                                           
8
 Tesis Wendra Afriana, Perdebatan Tentang Pasal Aborsi Dalam Proses Pembahasan UU No. 36 

Tahun 2009 Tentang Kesehatan, tesis tidak diterbitkan, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik 

Program Pascasarjana Ilmu Politik Jakarta, 2011. 
9
 Skripsi Muhammad Syekh Ikhsan Saifuddin, Konsep Dlaru >rat Perspektif Yusu >f al-Qardla >wi> 

(Studi Aplikasi Konsep Dlaru >rat Terhadap Hukum Aborsi), skripsi tidak diterbitkan, Jurusan Al-

Ahwal Al-Shakhsiyyah Fakultas Syari‟ah Sekolah Tinggi Islam Bani Fatah Jombang, 2014. 
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dan harta benda yang dapat menimbulkan dampak yang buruk baik secara 

personal maupun sosial. Begitu juga halnya dengan dampak dari kehamilan 

akibat perkosaan yang dapat mempengaruhi psikologis korban dan 

lingkungan sekitar korban, yang oleh Yusu>f al-Qardla>wi dikategorikan 

sebagai kondisi dlaru>rat, sehingga diperbolehkan melakukan aborsi. 

Dari beberapa penelitian yang telah penyusun paparkan di atas, belum 

ada penelitian yang secara spesifik mengkaji mengenai aborsi indikasi 

perkosaan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 

61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dengan menggunakan 

pendekatan konsep mas}lah{ah perspektif al-Bu>t}i>y. Oleh karenanya, penulis 

merasa tergugah untuk mengkaji perihal aborsi indikasi perkosaan yang 

terdapat dalam PP RI No. 61 tahun 2004 tentang Kesehatan Reproduksi 

tersebut, serta menganalisa lebih mendalam tentang beberapa alasan-alasan 

yang mendasari atas bergulirnya PP tersebut, sebagai bentuk dari 

pelaksanaan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Fokus kajian pada penelitian ini adalah meneliti tentang 

ketetapan hukum aborsi indikasi perkosaan yang terdapat dalam 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 61 Tahun 

2014 tentang Kesehatan Reproduksi, maka dalam penelitian ini, 

peneliti mencoba mengekplorasi undang-undang atau peraturan-

peraturan yang berkaitan dengan peraturan tersebut, yang kemudian 

oleh peneliti disinkronkan dengan metode penggalian hukum dalam 
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hukum Islam yang sesuai dengan isu hukum yang akan diteliti. 

Sehingga peneliti harus menelusuri beberapa produk peraturan 

perundang-undangan, bahkan peraturan perundang-undangan yang 

tidak langsung berkaitan dengan isu hukum jika berhubungan dengan 

isu hukum juga harus diakomodir.
10

 

Adapun jenis dari penelitian ini jika dilihat dari fokus kajiannya, 

penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif, yakni penelitian 

hukum yang mengkaji hukum tertulis dari berbagai aspek, yang 

meliputi aspek sejarah, filosofi, teori, perbandingan, struktur dan 

komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, penjelasan umum dan 

pasal demi pasal, formalitas dan kekuatan mengikat suatu UU, serta 

bahasa hukum yang digunakan.
11

 Karena fokus kajian dalam 

penelitian ini adalah ketetapan hukum aborsi indikasi perkosaan yang 

terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) 

Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sedangkan 

dilihat dari operasional pengumpulan data yang dikaji, penelitian ini 

tergolong library research (studi kepustakaan), yakni menjadikan 

bahan pustaka sebagai bahan utama dalam proses penelitian.
12

 

2. Sumber Data Penelitian 

Mengingat penelitian ini termasuk kategori penelitian hukum 

normatif yang berbentuk library research (studi kepustakaan), maka 

analisa datanya tergolong kualitatif. Oleh karenanya, sumber data 

                                                           
10 

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 194-196. 
11

 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI-Perss, 2010), hlm. 51. 
12

 Mohammad Natsir, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 59. 
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yang digunakan adalah data sekunder (secondary data),
13

 dimana 

sumber data berupa bahan pustaka berbentuk dokumen tertulis yang 

berupa buku, kitab, perundang-undangan dan bahan tertulis lain yang 

berkaitan dengan fokus penelitian. 

Walaupun bersifat sumber data sekunder, bahan hukum yang 

dijadikan sebagai data penelitian ini mencakup bahan hukum primer, 

skunder dan tersier.
14

  Diantara bahan-bahan hukum dalam penelitian 

ini adalah: 

a. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai 

otoritas. Bahan hukum tersebut berupa perundang-undangan, yakni 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 61 Tahun 

2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan kajian keislaman dalam 

ilmu us}u>l al-fiqh tentang konsep mas}lah{ah{, diantaranya adalah 

D{awa>bit} al-Mas}lah{ah fi> al-Shari>’ah al-Isla>miyyah, Masalah Tah}di>d 

al-Nasl Wiqa>yatan wa ‘Ila>jan, Al-Mustas}fa>  min ‘Ilm al-Us}u>l, Al-

Muwa>faqa>t fi> Us}u>l al-Shari>’ah dan lain-lain. 

b. Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum 

yang merupakan dokumen yang tidak formal meliputi kitab-kitab, 

buku-buku, jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar para ahli 

yang terkait dengan penelitian ini. 

                                                           
13

 Soerjono Soekanto, Pengantar., hlm. 51. 
14

 Ibid., hlm. 51-52. 
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c. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini adalah kamus dan 

ensiklopedi yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan 

sekunder. 

3. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang terdapat pada penelitian ini 

menggunakan metode kepustakaan, yakni pengumpulan data dengan 

bantuan bermacam-macam materi yang ada di perpustakaan dengan 

bantuan kitab-kitab, buku-buku, jurnal-jurnal, catatan-catatan dan 

kisah-kisah sejarah, pengumpulan data diawali dengan mencari teori-

teori yang berhubungan dengan pembahasan yang diambil dari 

kepustakaan, kemudian ditelaah dan dikaji, sehingga menjadi data 

yang dibutuhkan untuk penyelesaian penelitian.
15

 

4. Teknik Analisis Data 

Data tentang bahan penelitian ini diperoleh dari studi 

kepustakaan selanjutnya dianalisis secara deskriptif kualitatif yang 

bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, 

selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis,
16

 yaitu dengan 

mendeskripsikan terlebih dahulu data yang berkaitan dengan aborsi 

dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan 

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 61 Tahun 

2014 tentang Kesehatan Reproduksi, kemudian dilakukan analisis 

yuridis dan filosofis terhadap kedua aturan tersebut dan apa yang 

melatarbelakangi munculnya aturan tersebut dengan menggunakan 

                                                           
15

 Mardalis, Metode Penelitian, (Jakarta: Bumi Aksara, 2002), hlm. 28. 
16

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 89. 
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konsep mas}lah{ah{ perspektif al-Bu>t}i>y, sehingga hipotesis yang 

diperoleh akan menyimpulkan indikator dan motif (alasan) dari 

adanya peraturan pengecualian aborsi dalam Undang-Undang Nomor 

36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah Republik 

Indonesia (PP RI) Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan 

Reproduksi. 

G. Sistimatika Pembahasan 

Sistimatika pembahasan merupakan penjelasan sekaligus pemetaan 

mengenai pembahasan yang akan dikaji dalam penyusunan karya tulis 

ilmiah yang dapat mempermudah peneliti sekaligus pembaca dalam 

memahami isi dari tesis ini. Sehingga pembahasan menjadi fokus dan jelas 

sesuai dengan apa yang diharapkan oleh peneliti. Dalam kaitannya, 

penulisan tesis ini terdiri dari lima bab, dimana pada setiap babnya terdiri 

dari beberapa sub-bab pembahasan dengan kerangka tulisan sebagaimana 

berikut: 

Bab pertama pada tesis ini dimulai dengan pendahuluan yang 

melatarbelakangi masalah tersebut diangkat dan metode-metode yang akan 

digunakan. Bab pertama ini terdiri dari beberapa sub diantaranya; latar 

belakang masalah yang mendasari munculnya penelitian ini, rumusan 

masalah penelitian yang bertujuan untuk membatasi permasalahan yang 

akan dikaji dalam penelitian ini, tujuan dan kegunaan penelitian ini, 

penelitian-penelitian terdahulu dengan tema bahasan yang memiliki 

keterkaitan dengan penelitian ini yang dijelaskan pada bagian kajian 

terdahulu, kemudian metode penelitian sebagai pakem dalam penelitian ini 
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serta sistimatika pembahasan. Bab pertama ini merupakan gambaran secara 

global mengenai materi kajian, dan dianggap penting terkait arah dari 

penelitian ini. 

Bab kedua penyusun mengungkapkan tentang kerangka teori yang 

nantinya akan dijadikan sebagai pijakan dalam menganalisis masalah yang 

akan dikaji yang berupa konsep mas}lah{ah{ perspektif al-Bu>t}i>y yang meliputi 

definisi mas}lah{ah, urgensi mas}lah{ah dalam syari‟at Islam, macam-macam 

dan klasifikasi mas}lah{ah, serta mengenai aplikasi dan metode penerapan 

mas}lah{ah tersebut. 

Bab ketiga penyusun mencoba mengkaji tentang aborsi dan 

problematikanya, yang meliputi definisi aborsi, macam-macam aborsi, dan 

faktor-faktor penyebab aborsi serta menganalisa mengenai ketentuan aborsi 

dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP RI) Nomor 61 Tahun 

2014 tentang Kesehatan Reproduksi, yang meliputi tentang kebolehan dan 

prasyarat dalam tindakan aborsi, arti perkosaan, pelaksanaan tindakan 

aborsi, konseling pra dan pasca tindakan aborsi, ketentuan pembatalan 

aborsi serta ketentuan hukum pidana aborsi. 

Bab keempat penyusun memulai dengan memaparkan aborsi 

perspektif lintas madhab serta mengidentifikasi mas}lah{ah{ dalam tindakan 

aborsi indikasi perkosaan, dilanjutkan dengan sub-bab tentang prioritas 

mas}lah{ah{ dalam menentukan tindakan aborsi indikasi perkosaan, dan 

diakhiri dengan sub-bab terkait gangguan psikologis sebagai ‘illat al-h{ukm 

(alasan hukum) dalam tindakan aborsi indikasi perkosaan untuk menjawab 

pokok bahasan dalam bab ini yakni dimensi mas}lah}i perspektif al-Bu>t}i>y 
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terhadap gangguan psikologis sebagai alasan tindakan aborsi indikasi 

perkosaan dalam PP RI No. 60 tahun 2014. 

Bab kelima merupakan bab akhir dari penyusunan tesis ini, yang 

disebut dengan penutup. Pada bab ini penyusun akan memaparkan hasil 

sekaligus simpulan dari masalah yang telah dikaji oleh penyusun sebagai 

bentuk nyata dari upaya ekploratif penyusun. Selain itu, penyusun juga 

menyertakan saran-saran yang diharapkan mempunyai daya guna terhadap 

perkembangan masalah kesehatan reproduksi di Indonesia. 
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BAB II 

KERANGKA TEORI 

 

A. Konsep Mas}lah{ah Perspektif al-Bu>t}i>y 

1. Definisi Mas}lah{ah 

Mas}lah{ah{ secara etimologi berarti al-s}ala>h{ (baik) dan al-naf’u 

(manfaat). Pada dasarnya mas}lah{ah{ ialah segala sesuatu yang 

mengandung unsur kemanfaatan, baik dengan cara mencari kegunaan-

kegunaan (al-fawa>id) dan kenikmatan (al-ladhdhah) maupun dengan 

cara menolak rasa sakit.
1
 Sedangkan mas}lah{ah{ secara terminologi, 

menurut ulama’ syari’ah ialah al-manfa’ah (kemanfaatan) yang oleh 

al-sha>ri’ al-haki>m (Allah swt. yang maha bijaksana) ditujukan kepada 

para hamba-Nya untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan 

harta sesuai dengan urutan-urutannya. Kata al-manfa’ah itu sendiri 

adalah al-ladhdhah (kenikmatan/pleasure) atau hal-hal yang dapat 

menyampaikan kepada kenikmatan tersebut dan menolak rasa sakit 

(daf’ al-alam) atau menolak hal-hal yang dapat menyampaikan kepada 

rasa sakit tersebut.
2
 Dari pengertian tentang mas}lah{ah{ tersebut, dapat 

diglobalkan bahwa inti dari mas}lah{ah{ adalah sebuah upaya untuk 

mendapatkan suatu kemanfaatan dan jalan yang menuju kepadanya 

atau untuk menolak kemadlaratan dan jalan yang menuju kepadanya. 

 

                                                           
1
 Muh{ammad Sa’i >d Ramad}a>n al-Bu>t}iy, D}awa>bit} al-Mas}lah{ah fi> al-Shari>’ah al-Isla>miyah (Beirut: 

Mu’assasah al-Risa>lah, 2001), hlm. 23.; Nasrun Haroen, Ushul Fiqh 1 (Cet. II, Jakarta: Logos 

Wacana Ilmu, 1997), hlm. 114. 
2
 Al-Bu>t}iy, D}awa>bit},  hlm. 27. 
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2. Urgensi Mas}lah{ah dalam Syari’at Islam 

Keberadaan mas}lah{ah{ merupakan inti daripada nilai-nilai yang 

terkandung dalam ajaran Islam. Menurut al-Bu>t}i>y
3
, banyak dalil yang 

menyebutkan sebagai bukti bahwa eksistensi mas}lah{ah{ merupakan inti 

dari ajaran Islam, diantaranya adalah yang terdapat dalam QS. al-

Anbiya>’: 107
4
, yakni ayat yang menjelaskan tentang terutusnya Nabi 

Muhammad sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam. Terutusnya 

Nabi Muhammad sebagai rahmat bagi seluruh alam dibuktikan dengan 

adanya ajaran syari’at yang dibawanya untuk menjamin kebahagiaan 

manusia dan meraih kemas}lah{ahan bagi mereka. Karena, jika tidak 

demikian adanya, maka yang terjadi justru akan membawa petaka bagi 

manusia. Dalam ayat tersebut, seolah-olah Allah SWT. ingin 

menyampaikan pesan kepada Nabi Muhammad: “Sesungguhnya 

ajaran syari’at yang kamu emban merupakan penyebab kebahagiaan 

dunia dan akhirat serta sumber keteraturan kemas}lah{ahan manusia. 

Maka, barangsiapa yang menerimanya dan mensykurinya, maka ia 

akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebaliknya, 

barangsiapa yang menolaknya dan mengingkarinya, maka akan 

mendapatkan kerugian di dunia dan akhirat.” 

Disamping ayat tersebut, al-Bu>t}i>y juga menyebutkan beberapa 

hadits yang menunjukkan eksistensi mas}lah{ah{ dalam syari’at Islam, 

diantaranya adalah hadits mengenai larangan terhadap perbuatan yang 

                                                           
3
 Ibid., hlm. 75. 

4
 Bunyi teks ayat tersebut adalah: ( ٧٠١َوَما أَْرَسْلَناَك ِإال َرْْحًَة لِْلَعاَلِمنَي)  
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dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
5
 Hadits tersebut 

merupakan kaidah yang bersifat universal, dimana mampu menutup 

seluruh jalan yang menuju kepada bahaya dan kerusakan bagi umat 

Islam. Oleh karenanya, tidak ada sedikitpun dalam ajaran syari’at 

Islam kecuali di dalamnya terkandung unsur mas}lah{ah bagi umat 

manusia, baik di dunia maupun di akhirat.
6
 Dari dalil-dalil tersebut, 

dapat diketahui bahwa mas}lah{ah memiliki peranan penting di dalam 

setiap ajaran Islam yang harus dijaga dan dilestarikan eksistensinya. 

3. Macam-Macam dan Klasifikasi Mas}lah{ah 

Tujuan Syari’ menurut al-Bu>t}i>y, berlandaskan pada 

perlindungan lima hal, yakni: perlindungan terhadap agama (hifz} ad-

din), perlindungan terhadap jiwa (hifz} an-nafs), perlindungan terhadap 

akal (hifz} al-aql), perlindungan terhadap keturunan (hifz} an-nasl), dan 

perlindungan terhadap harta (hifz} al-ma>l). Segala sesuatu yang 

berupaya dalam memelihara lima hal tersebut dapat dianggap sebagai 

mas}lah{ah, sedangkan segala sesuatu yang berupaya dalam 

mengabaikannya dapat dianggap sebagai mafsadah.
7
 

Sebagai bentuk dalam pemeliharaan lima hal pokok di atas, 

maka dibuatlah klasifikasi strata mas}lah{ah dalam tiga kelompok: 

 

 

                                                           
5
 Bunyi teks hadits tersebut adalah:  اَل ََ َِ اَل وَ  رَ رَ   ارَ رَ   , kata d}arar memiliki arti perbuatan yang dapat 

membahayakan diri sendiri atau orang lain, sedangkan kata d}ira>r memiliki arti perbuatan yang 

menyebabkan saling mendatangkan bahaya diantara dua orang. Al-Bu>t}iy, D}awa>bit},  hlm. 79. 
6
 Ibid., 

7
 Ibid., hlm. 119. 
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a. Al-D}aru>riyya>t 

Al-D}aru>riyya>t merupakan sesuatu yang niscaya adanya dalam 

mewujudkan pemeliharaan lima hal di atas. Jika hal tersebut 

tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan dalam kehidupan di 

dunia serta kebahagiaan di akhirat tidak dapat dicapai, bahkan 

akan mendapatkan siksa. Sebagai contoh disyari’atkannya iman 

dan mengucapkan dua kalimat syahadat sebagai bentuk 

perlindungan terhadap agama, maka dalam perlindungan hal 

tersebut diberlakukannya jihad dan hukuman bagi orang 

mengajak untuk melakukan bid’ah terhadap iman dan dua 

kalimat syahadat.
8
 

b. Al-H}a>jiyya>t 

Al-H}a>jiyya>t merupakan sesuatu yang sangat dibutuhkan adanya 

sebagai sarana dalam mempermudah dan menghindari kesulitan. 

Apabila sesuatu tersebut tidak terpenuhi, maka manusia akan 

mengalami kesempitan dan kesulitan, walaupun tidak sampai 

mengabaikan lima hal pokok di atas. Sebagai contohnya, 

kebolehan tidak berpuasa ketika dalam perjalanan, alasan sakit 

sebagai dispensasi dari beberapa bentuk ibadah dan lain 

sebagainya.
9
 

c. Al-Tah}si>niyya>t 

Al-Tah}si>niyya>t merupakan sesuatu dimana jika ia tidak 

terpenuhi maka tidak sampai menjadikan manusia dalam kodisi 

                                                           
8
 Ibid., hlm. 119. 

9
 Ibid., hlm. 120. 
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sulit. Namun, keberadaannya mampu menunjukkan kepantasan 

dan kelayakan yang sesuai dengan budi pekerti serta adat yang 

baik. Sebagai contohnya, adanya tatakrama dalam makan dan 

minum sebagai bentuk penunjang wujudnya pemeliharaan 

terhadap jiwa.
10

 

4. Aplikasi dan Metode Penerapan Mas}lah{ah 

Dalam hal pengoperasian teori mas}lah{ah, al-Bu>t}i>y menyatakan 

bahwa mas}lah{ah bukanlah merupakan dalil independen yang berdiri 

sendiri sebagaimana al-Qur’an, as-Sunnah, Ijma’ dan Qiyas. Karena 

mas}lah{ah merupakan nilai-nilai universal yang dihasilkan dari 

penelitian terhadap hukum-hukum partikular yang digali dari dalil-

dalil syari’at yang bersifat khusus. Artinya, ketika penelitian 

dilakukan terhadap hukum-hukum partikular, maka ditemukan satu 

titik temu yakni bertujuan mewujudkan kemas}lah{ahan manusia.
11

 

Berangkat dari nilai-nilai universal tersebut, maka sebuah mas}lah{ah 

haruslah memiliki batasan-batasan yang jelas, yang dapat 

dihubungkan dengan dalil-dalil syar’i, sehingga terciptalah hubungan 

yang harmonis antara nilai-nilai tersebut dengan hukum-hukum 

partikularnya.
12

 

Al-Bu>t}i>y memberikan batasan-batasan nalar (d}awa>bit}) terhadap 

mas}lah{ah yang dinilai sebagai mas}lah{ah hakiki, setidaknya ada lima 

kriteria mas}lah{ah yang dapat dijadikan sebagai landasan hukum. Dari 

                                                           
10

 Ibid. 
11

 Ibid., hlm. 115. 
12

 Ibid., hlm. 116. 
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lima kriteria mas}lah{ah tersebut, yang pertama berkaitan dengan 

pengungkapan makna mas}lah{ah secara umum, sedangkan empat 

lainnya berkaitan tentang pembatasan terhadap mas}lah{ah tersebut 

yang dihubungkan dengan dalil-dalil syara’ yang lebih khusus.
13

 Lima 

kriteria tersebut adalah sebagai berikut: 

Pertama, mas}lah{ah tersebut berada dalam ruang lingkup tujuan-

tujuan Sya>ri’ (maqa>s}id sya>ri’). Artinya, berkisar dalam lima hal pokok 

perlindungan, yakni: perlindungan agama (hifz} ad-din), perlindungan 

jiwa (hifz} an-nafs), perlindungan akal (hifz} al-‘aql), perlindungan 

keturunan (hifz} an-nasl), dan perlindungan harta (hifz} al-ma>l). 

Sebagaimana mayoritas ulama’ al-Bu>t}i>y sepakat bahwa segala bentuk 

prioritas dalam menjalankan hukum syari’at Islam sejalan dengan 

urutan lima perlindungan tersebut.
14

 Artinya, perlindungan terhadap 

agama lebih didahulukan daripada perlindungan terhadap jiwa, 

perlindungan terhadap jiwa lebih didahulukan daripada perlindungan 

terhadap akal dan seterusnya. Intinya, segala sesuatu yang memuat 

perlindungan terhadap lima hal tersebut dapat dikategorikan sebagai 

mas}lah{ah, sedangkan segala sesuatu yang merusak atau 

menghilangkan perlindungan lima hal tersebut dapat dikategorikan 

sebagai mafsadah. 

Kedua, mas}lah{ah tersebut tidak bertentangan dengan al-Qur’an. 

Artinya, secara rasional tujuan-tujuan syari’at di atas dapat diketahui 

dari hasil penelusuran terhadap hukum syari’at seluruhnya 

                                                           
13

 Ibid., hlm. 118. 
14

 Ibid., hlm. 119. 
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berlandaskan pada dalil-dalilnya secara spesifik, sedangkan secara 

keseluruhan dalil-dalil hukum syari’at bersumber dari al-Qur’an.
15

  

Ketiga, mas}lah{ah tersebut tidak bertentangan dengan as-Sunnah. 

Sunnah yang dimaksud di sini adalah segala sesuatu yang sanadnya 

tersambung kepada Rasulullah, berupa ucapan, perbuatan, pengakuan 

baik yang mutawa>tir ataupun a>h}a>d.
16

  

Keempat, mas}lah{ah tersebut tidak bertentangan dengan qiya>s. 

Artinya, setiap metode qiya>s bertujuan untuk memelihara mas}lah{ah 

pada cabang (far’), yang berdasarkan alasan (‘illat) yang terdapat pada 

pokok (as}l), namun tidak setiap mas}lah{ah itu berarti qiya>s.
17

 

Kelima, mas}lah{ah tersebut tidak mengabaikan mas}lah{ah yang 

lebih urgen. Artinya, tujuan utama hukum syari’at adalah untuk 

kemas}lah{ahan manusia. Hal tersebut, mengharuskan adanya upaya 

untuk meraihnya secara maksimal, sehingga jika terdapat beberapa 

mas}lah{ah maka yang harus dilakukan adalah meraihnya secara 

keseluruhan, namun jika terjadi dilematis diantara beberapa mas}lah{ah, 

maka jalan yang ditempuh adalah dengan memprioritaskan salah satu 

diantara mas}lah{ah tersebut.
18

 Semisal apabila terjadi pertentangan 

diantara beberapa mas}lah{ah, maka sesuatu yang d}aru>riy (primer) lebih 

didahulukan daripada yang h}a>jiy (sekunder), dan sesuatu yang h}a>jiy 

lebih didahulukan daripada yang tah}si>niy (tersier).
19

 Adapun jika dua 

mas}lah{ah dalam satu tingkatan saling bertentangan, maka didahulukan 

                                                           
15

 Ibid., hlm. 129. 
16

 Ibid., hlm. 161. 
17

 Ibid., hlm. 216. 
18

 Ibid., hlm. 248. 
19

 Ibid., hlm. 249-250. 
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kaitan hukum yang lebih tinggi dalam satu tingkatan. Dengan 

demikian, d}aru>riy yang berhubungan dengan pemeliharaan terhadap 

agama, lebih didahulukan dari pada d}aru>riy yang berhubungan dengan 

jiwa dan seterusnya.
20

 Apabila dua mas}lah{ah yang saling bertentangan 

berhubungan dengan satu hal yang sama-sama kulliy, seperti agama 

atau jiwa atau akal, maka seorang mujtahid hendaknya berpindah 

kepada segi yang kedua, yaitu melihat kadar cakupan suatu mas}lah{ah. 

Mas}lah{ah yang masih diragukan atau sulit terjadi bagaimanapun nilai 

dan derajat komprehensifitasnya tidak boleh men-tarji>h} mas}lah{ah 

yang lain. Mas}lah{ah tersebut harus benar-benar dihasilkan secara 

qat}’i >y atau sekurang-kurangnya secara z}anni>y.
21

 

Al-Bu>t}i>y dalam memegang teguh syari’at dalam penerapan 

konsep mas}lah{ah berbeda dengan pemikir Islam pada umumnya yang 

berpandangan bahwa hukum Islam berupa potong tangan, qis}a>s}, rajam 

dan lain sebagainya sudah tidak relevan lagi untuk konteks saat ini. 

Menurut al-Bu>t}i>y, hukum Islam berupa potong tangan, qis}a>s}, rajam 

dan lain sebagainya merupakan produk hukum Islam yang tetap 

relevan untuk konteks saat ini dan juga seterusnya. Pemikirannya ini, 

secara spesifik oleh al-Bu>t}i>y dituangkan dalam tulisannya yang 

berjudul al-‘Uqu>ba>t al-Isla>miyyah wa ‘Uqda>t al-Tana>qud} bainaha> wa 

baina Ma> Yusamma> bi T {abi’a>t al-‘Ashri>y.  

Dalam karyanya itu, al-Bu>t}i>y mengklasifikasikan jenis hukuman 

(‘uqu>ba>t) menjadi dua macam, yaitu: 

                                                           
20

 Ibid., hlm. 251. 
21

 Ibid., hlm. 248. 
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a. Hukuman pasti (‘uqu>ba>t muqaddarah), yaitu jenis hukuman 

yang bentuk serta ukurannya telah diatur secara mapan oleh 

Allah Swt. melalui nas} al-Qur’an maupun Hadits dan tidak ada 

ruang lagi untuk mengubahnya. Hukuman ini tetap berlaku 

tanpa terikat oleh ruang dan waktu. 

b. Hukuman yang belum pasti (‘uqu>ba>t ghaira muqaddarah), yaitu 

jenis hukuman yang bentuk serta ukurannya tidak diatur secara 

spesifik (rigid) oleh Sha>ri’, akan tetapi ia diserahkan pada 

pertimbangan seorang hakim bagaimana memutuskannya secara 

tepat dan baik selama tidak melampaui batas-batas yang telah 

digariskan. 

Untuk jenis pertama, hukuman tersebut erat kaitannya dengan 

tindak pidana berat yang beredar di masyarakat, adakalanya berupa 

pelanggaran terhadap hak asasi Allah, hak asasi manusia dan juga 

tindak pidana yang dianggap sangat mengancam serta membahayakan 

tegaknya sendi-sendi moral masyarakat. Hak asasi yang dimaksudkan 

oleh al-Bu>t}i>y di sini ialah hak-hak pokok yang diberikan oleh Islam 

kepada setiap individu berupa perlindungan terhadap agama (hifz} al-

di>n), keselamatan jiwa (hifz} al-nafs), akal pikiran (hifz} al-‘aql), 

kelangsungan keturunan (hifz} al-nasl) serta perlindungan terhadap 

harta benda (hifz} al-ma>l) miliknya. Dalam nomenklatur kajian Ushul 

Fiqh hak-hak asasi di atas sering disebut al-d}aru>riyyat al-khams. 

Untuk menjamin agar setiap individu memperoleh hak-hak tersebut di 

atas maka dalam pandangan al-Bu>t}i>y, Islam mensyariatkan adanya 
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hukuman-hukuman pasti yang tak seorang pun berhak untuk 

mengubahnya yaitu: 

a. Hukuman mati bagi orang murtad (keluar dari agama Islam). 

Hukuman ini disyariatkan sebagai upaya perlindungan terhadap 

agama. 

b. Hukuman qis}a>s}, disyari’atkan untuk menjamin hak hidup 

seseorang. 

c. Hukuman h}add bagi pemabuk, disyariatkan sebagai upaya 

perlindungan terhadap akal pikiran seseorang. 

d. Hukuman h}add bagi pelaku zina dan penuduh zina (qadhaf), 

dalam rangka menjamin dan melindungi hak reproduksi 

seseorang. 

e. Hukuman h}add bagi pencuri dan pembegal (qa>t}i’ al-t}ari>q), 

dalam rangka menjamin dan melindungi hak kepemilikan 

seseorang.  

Adapun untuk jenis hukuman yang kedua, menurut al-Bu>t}i>y itu 

terkait dengan tindak pidana selain yang telah ditentukan di atas, yaitu 

tindak pidana yang tidak berdampak langsung pada hilangnya salah 

satu hak asasi seseorang (al-d}aru>riyyat al-khams), akan tetapi terbatas 

pada hal-hal yang dapat mengganggu kenyamanan hidup seseorang 

baik yang bersifat h}a>jiyyah (sekunder) ataupun tah}si>niyyah (tersier). 

Dalam hal ini hakim cukup menentukan hukuman (ta’zi >r) yang cocok 
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dan sesuai dengan tingkat kejahatan atau beratnya pelanggaran yang 

dilakukan orang tersebut.
22

 

Adanya batasan-batasan tersebut memiliki peran sebagai 

pengungkap eksistensi mas}lah{ah, bukanlah sebagai “pengebiri” dan 

pemersempit ruang gerak mas}lah{ah. Artinya, apabila ditemukan 

sesuatu yang tidak sesuai dengan ketentuan batasan-batasan (d}awa>bit}) 

tersebut, maka dapat dipastikan hal tersebut tidak dapat dikategorikan 

sebagai mas}lah{ah, meskipun sebagian orang mengklaimnya sebagai 

mas}lah{ah.
23

 

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa ketentuan dalam 

operasional serta mengaplikasikan konsep mas}lah{ah al-Bu>t}i>y 

sangatlah kompleks dan detail, sehingga tidak mungkin terjadi adanya 

penentuan dan penetapan suatu mas}lah{ah yang terkesan asal-asalan 

dan semaunya sendiri. 

                                                           
22

 http://pesantrenonlinenusantara.blogspot.com. Di akses pada pukul 12.15 WIB, Sabtu, 06 Juni 

2020. 
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 Ibid., hlm. 117. 
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BAB III 

ABORSI DAN PROBLEMATIKANYA 

 

A. Definisi Aborsi 

Secara umum, aborsi sendiri berasal dari bahasa  Inggris abortion dan 

bahasa Latin abortus, yang berarti proses pengguguran kandungan, 

keguguran kandungan, membunuh janin.
1
 Pengertian yang lebih aplikatif 

disebutkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa aborsi adalah 

pengguguran kandungan, dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan 

yang disengaja untuk mengakhiri kehamilan ketika sudah terlihat tanda-

tanda kehidupan pada janin di dalam rahim.
2
 Sedangkan dalam istilah 

kedokteran, pengertian aborsi lebih pada penjelasan tentang proses 

terpencarnya embrio (bakal janin) sehingga tidak memungkinkan hidup lagi, 

atau berhentinya pertumbuhan secara normal.
3
 Dalam istilah Fikih klasik, 

aborsi lebih dikenal dengan istilah isqa>t} al-h}aml (pengguguran kandungan),
4
 

sedangkan dalam Fikih kontemporer dikenal istilah al-ijha>dl, yang berarti 

pengguguran kandungan yang masih muda.
5
 Dari beberapa pengertian 

tersebut mengenai aborsi, dapat disimpulkan bahwa aborsi merupakan 

tindakan atau upaya dalam menghentikan atau mengakhiri kehamilan 

                                                           
1
 Ensiklopedi Hukum Islam, Ed.al. Abdul Aziz Dahlan, (Jakarta: PT. Ictar Baru Van Hove, 1996), 

Cet-1, hlm. 7. Lihat juga, M. Ali Hasan, Masa>il Fiqhiyyah al-Ha>dithah pada Masalah-Masalah 
Kontemporer Hukum Islam, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 44. 
2
 J.S. Badudu dan Mohammad S., Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Balai Pustaka, 1999), hlm. 132. 
3
 Musa Perdana Kusuma, Bab-Bab Tentang Kedokteran Forensik, (Jakarta: Ghalia, 1982), hlm. 8. 

4
 Ensiklopedi Hukum Islam, Ed.al. Abdul… hlm. 7. 

5
 A. Aziz Masyhuri, Abortus Menurut Hukum Islam, Makalah pada acara Bahthul Masail NU 

Wilayah Jawa Timur, Oktober 1992, makalah tidak dipublikasikan. Lihat dalam Istibsjaroh, Aborsi 

dan Hak-Hak Reproduksi dalam Islam, (Yogyakarta: LKis, 2012), hlm. 19.  
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sebelum kandungan tersebut sempurna dalam wujud manusia dan tidak 

memungkinkan hidup ketika dikeluarkan dari rahim. 

B. Macam-Macam Aborsi 

Sebagaimana yang disebutkan dalam Glorier Family Ensiclopedia 

bahwa aborsi dalam istilah medis terbagi menjadi dua macam:
6
 

a. Abortus Spontaneous (aborsi spontan) 

Abortus Spontaneous (aborsi spontan) ialah aborsi yang terjadi secara 

alamiah baik tanpa sebab tertentu ataupun karena sebab tertentu, 

seperti penyakit, virus toxoplasma, anemia, demam yang tinggi, 

keclakaan dan lain sebagainya. Aborsi spontan dalam ilmu kedokteran 

setidaknya dibagi lagi menjadi empat: 

1) Abortus Imminens (threatened abortion), yaitu adanya gejala-

gejala yang mengancam akan terjadinya aborsi. Dalam hal ini 

terkadang kehamilan masih dapat diselamatkan. 

2) Abortus incipiens (inevitable abortion), yaitu terdapat gejala 

akan terjadinya aborsi, akan tetapi buah kehamilan masih berada 

di dalam rahim. Dalam hal ini kehamilan tidak dapat 

dipertahankan kembali. 

3) Abortus Incompletus, yaitu jika sebagian dari buah kehamilan 

telah keluar dan sisanya masih di dalam rahim. Dalam hal ini 

biasanya terjadi pendarahan yang cukup banyak, meskipun tidak 

berakibat fatal namun untuk pengobatan perlu dilakukan 

secepatnya tindakan pengosongan terhadap rahim. 

                                                           
6
 Glorier Incorporated Danbury, Connectitut. Tt. Glorier Family Ensiclopedia, hlm. 53 lihat dalam 

Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan, (Jakarta: 

Kompas, 2006), hlm. 35. 
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4) Abortus Completus, yakni keluarnya buah kehamilan secara 

keseluruhan dari dalam Rahim. Dalam hal ini umumnya tidak 

memerlukan tindakan pengobatan. 

b. Abortus Provocatus (aborsi yang disengaja) 

Abortus Provocatus (aborsi yang disengaja) ialah aborsi yang 

dilakukan dengan sengaja dikarenakan sebab-sebab tertentu. Aborsi 

kategori ini terbagi menjadi dua: 

1) Abortion Artificialis Therapicus, yakni tindakan aborsi yang 

dilakukan oleh tenaga medis dikarenakan adanya indikasi medis. 

Umumnya aborsi ini dilakukan dengan cara mengeluarkan janin 

dari rahim walaupun masa kelahirannya masih jauh. Tindakan 

aborsi ini dilakukan dalam rangka menyelamatkan nyawa atau 

jiwa seorang ibu yang tentunya telah melalui pemeriksaan 

terlebih dahulu, dikarenakan jika kehamilan tersebut 

dipertahankan maka dapat mengancam dan membahayakan 

kesehatan bahkan nyawa dari ibunya.
7
 

2) Abortus Provocatus Criminalis, yakni tindakan aborsi tanpa 

adanya penyebab atau bukan karena adanya indikasi medis, 

artinya tidak disebabkan karena adanya alasan medis, lebih 

banyak dilakukan karena permintaan dari pasien. Bisa jadi 

karena faktor ekonomi, kekhawatiran sanksi moral atau 

mungkin menjaga kecantikan dan lain sebagainya.
8
 

                                                           
7
 Setiawan Aslim, Aborsi Ditinjau Dari Sudut Medik, Majalah KAIROS HUMAS UKRIDA, 17 

Januari 1998, lihat dalam Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, Wacana Penguatan Hak Reproduksi 

Perempuan, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 37. 
8
 Ibid., hlm. 37-38. 



25 

 

Dari berbagai macam bentuk tindakan aborsi yang ada di atas, yang 

nantinya menjadi titik berat dari kajian ini adalah tindakan aborsi dengan 

jenis abortus provocatus criminalis, dimana tindakan aborsi yang dilakukan 

tanpa adanya alasan medis. 

C. Faktor-Faktor Penyebab Aborsi 

Berdasarkan laporan penelitian yang dilakukan oleh Aidil Akbar
9
, 

yang menghimpun dari beberapa penelitian tentang faktor penyebab abortus 

di Indonesia tahun 2010 sampai dengan 2019 menyebutkan bahwa 

setidaknya ada delapan fakor penyebab tertinggi; 1) usia ibu saat hamil, 2) 

paritas, 3) riwayat abortus, 4) jarak kehamilan, 5) usia kehamilan, 6) tingkat 

pendidikan dan pekerjaan, 7) anemia, 8) ante natal care.  

Posisi tertinggi dari delapan faktor di atas adalah usia kehamilan ibu 

dan paritas. Usia ibu hamil merupakan faktor utama dalam kesiapan dan 

kematangan seorang ibu untuk mempersiapkan kehamilannya, umumnya 

pada usia 20 sampai dengan 35 tahun. Karena, pada usia di bawah 20 tahun 

kondisi organ reproduksi ibu dinyatakan belum cukup baik, disamping itu 

kondisi psikologis juga mempengaruhi mental dalam menyiapkan 

kehamilan yang tidak diinginkan. Sedangkan paritas adalah jumlah anak 

yang dilahirkan seorang ibu baik dalam keadaaan hidup ataupun 

meninggal,
10

 artinya kondisi seringnya melahirkan juga mempengaruhi 

dilakukannya tindakan aborsi. 

 

                                                           
9
 Aidil Akbar, Faktor Penyebab Abortus di Indonesia Tahun 2010-2019: Studi Meta Analisis, 

Jurnal Biomedik (JBM), Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Vol. 

11 No. 3, November 2019, hlm. 182-191. 

10
 Ibid., hlm. 186. 
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D. Pengecualian Larangan Aborsi 

Dalam penelusurannya terhadap ketentuan aborsi yang tercantum 

dalam PP RI Nomor 61 Tahun 2014 bab IV yang membahas secara khusus 

tentang indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas 

larangan aborsi, sekurang-kurangnya ada enam Pasal yang menurut peneliti 

layak untuk dikaji dalam bab ini. Diantara beberapa Pasal tersebut adalah 

Pasal 31 mengenai pengecualian larangan aborsi, Pasal 34 mengenai arti 

dari perkosaan, Pasal 35 dan Pasal 36 mengenai syarat-syarat yang harus 

dipenuhi sebelum pelaksanaan tindakan aborsi, Pasal 37 mengenai 

pendampingan konseling terhadap perempuan yang akan dan telah 

melakukan tindakan aborsi, Pasal 38 mengenai pembatalan tindakan aborsi 

dan penolakan terhadap anak hasil perkosaan dari keluarga korban 

perkosaan. Beberapa Pasal terebut akan dikaji lebih lanjut dalam sub-bab 

yang terfokus pada permasalahan aborsi indikasi perkosaan. 

Aborsi merupakan problematika yang harus dipecahkan karena sangat 

memprihatinkan masyarakat dewasa ini. Walaupun sebenarnya, tindakan 

aborsi pada dasarnya merupakan perilaku yang tidak dibenarkan, baik 

menurut norma hukum, norma agama, norma medis maupun norma adat 

istiadat. Jika dikelompokkan, setidaknya ada dua kelompok besar yang 

bersikukuh dalam masalah aborsi ini. Pertama, kelompok pro-life (pro-

kehidupan) yang menyetujui sekaligus mempertahankan terwujudnya 

kelestarian kehidupan melalui cara menentang terhadap tindakan aborsi. 

Kedua, kelompok pro-choise (pro-pilihan) yang memberikan kebebasan 



27 

 

terhadap kaum wanita yang mengagnggap bahwa tindakan aborsi 

merupakan hak asasi bagi kaum wanita.
11

 

Dalam kaitannya, meskipun tindakan aborsi secara umum tidak 

diperbolehkan, namun dalam beberapa kasus aborsi dibenarkan sebagai 

bentuk perlindungan terhadap kaum wanita. Diantara bentuk perlindungan 

tersebut Negara ikut andil dalam mewujudkannya dengan  melalui 

pembuatan undang-undang dan peraturan pemerintah yang mengatur 

tentang adanya aborsi yang “diperbolehkan” dengan ketentuan syarat yang 

harus dipenuhi, yakni yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah pada pasal 

berikut: 

Bagian Kesatu 

Umum 

Pasal 31 

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. 

Pada Pasal tersebut dijelaskan, bahwa adanya kebolehan tindakan 

aborsi hanya terkhusus pada dua kasus, yakni adanya indikasi kedaruratan 

                                                           
11

 Nasaruddin Umar, Kata Pengantar dalam Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, Wacana Penguatan 

Hak Reproduksi Perempuan, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. XXVI. 
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medis dan indikasi adanya perkosaan yang dialami oleh ibu hamil. Diantara 

indikasi adanya kedaruratan medis tersebut meliputi adanya pendeteksian 

usia dini kehamilan baik yang mengancam nyawa ibu/janin, adanya 

kemungkinan mengidap penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, 

maupun indikasi adanya hal yang tidak dapat diperbaiki sehingga 

menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan. 

Sedangkan kasus kehamilan akibat pemerkosaan memang merugikan 

korban, sebab akan memberi luka batin yang lebih parah ketimbang tidak 

terjadinya kehamilan. Oleh karena itu, tidak heran bila muncul 

kecenderungan melakukan tindakan aborsi, dimana tindakan seperti ini 

minimal dianggap sebagai salah satu upaya terapi terhadap korban. 

Adapun tindakan aborsi pada korban perkosaan diperbolehkan dengan 

pertimbangan trauma yang mungkin dihadapi oleh korban karena 

mengandung janin yang tidak diinginkan. Keduanya tetap membutuhkan 

rekomendasi dari tenaga medis dan pihak kepolisian. 

Tindakan aborsi berdasarkan alasan indikasi perkosaan hanya bisa 

dilakukan pada usia kehamilan maksimal 40 hari dihitung sejak hari 

pertama haid terakhir. Hal ini, perlu dikaji lebih lanjut, dikarenakan masa 40 

hari sejak masa kehamilan tersebut terbilang sangat singkat. Pemaksaan 

kepada korban perkosaan untuk melanjutkan kehamilan sebagai pelanggaran 

terhadap hak asasi korban dan seakan-akan memberikan hukuman tambahan 

kepada korban perkosaan untuk hamil dan melahirkan. 

Dampak positif terhadap legalitas aborsi berdasarkan alasan 

pemberlakuan Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 Pasal 31 huruf b 
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antara lain adalah: 1) Melindungi hak seorang wanita atas tubuhnya, 2) 

Membantu korban pemerkosaan yang melakukan aborsi bersosialisasi 

kembali dengan masyarakat, 3) Tersedianya layanan aborsi yang aman, 4) 

Membantu proses pemulihan stres pasca trauma, dan 5)  Melindungi kaum 

perempuan yang rentan terhadap diskriminasi dan pelecehan.
12

 Wanita yang 

diaborsi merasakan haknya sudah terlindungi, hak atas tubuhnya akibat dari 

pemerkosaan, wanita beranggapan bahwa dirinya tiada arti sehingga 

legalitas aborsi menjadi pilihan atas tubuhnya untuk melakukan atau tidak 

melakukan aborsi ketika menjadi korban pemerkosaan yang berakibat 

hamil. Walaupun masih banyak jalan yang akan ditempuh sebelum 

melakukan aborsi, akan tetapi wanita merasa dirinya dan tubuh sudah 

terlindungi dengan adanya PP RI No. 61 tahun 2014 tersebut. 

Sedangkan penentuan tentang kehamilan akibat perkosaan ini juga 

harus dibuktikan dengan pasal 34 ayat (2) PP 61 Tahun 2014. Sebagaimana 

yang akan dijelaskan pada bagian selanjutnya. 

E. Arti Perkosaan 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata 

pemerkosaan berasal dari kata dasar perkosa yang berarti paksa, kekerasan, 

gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, 

memaksa dengan kekerasan, meggagahi.
13

 Dalam kamus lain kata perkosaan 

diartikan dengan gagah, kuat, paksa, kekerasan, dengan paksa, dengan 

kekerasan, menggagahi, memaksa dengan kekerasan. Sedang kata perkosaan 
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 Dikutip dari Journal of Islamic Studies, Vol 1 No. 1, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Legalitas 

Aborsi Akibat Pemerkosaan (Studi terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Pasal 31 

huruf b ), 2017. 
13

 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1989), hlm. 673. 
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berarti perbuatan memperkosa, penggagahan, paksaan, pelanggaran dengan 

kekerasan. Perkosaan merupakan kejahatan yang serius dan bukti 

pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM). Tindakan perkosaan menyebabkan 

trauma psikologis yang serius pada korban serta keluarga. Kejahatan 

perkosaan (verkrachting) dimuat dalam Pasal 285 yang rumusannya adalah 

berikut : 

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa 

seorang perempuan bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam 

karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua 
belas tahun.” 

Apabila rumusan perkosaan di atas dirinci, maka unsur-unsurnya antara lain: 

1. Perbuatannya memaksa; 

2. Caranya dengan kekerasan/ancaman kekerasan; 

3. Objeknya seorang perempuan bukan istrinya; 

4. Bersetubuh dengan dia. 

Berdasarkan rumusan Pasal di atas, dapat diambil kesimpulan antara lain: 

1. Korban perkosaan harus seorang wanita bukan istrinya, tanpa batasan 

umur. 

2. Korban harus mengalami kekerasan atau ancaman kekerasan. Hal ini 

berarti tidak ada persetujuan dari pihak korban mengenai niat dan 

tindakan pelaku. Persetubuhan di luar perkawinan adalah tujuan yang 

ingin dicapai dengan melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan 

terhadap wanita tersebut. 

Cara-cara memaksa di sini terbatas dengan dua cara, yaitu kekerasan 

(geweld) dan ancaman kekerasan (bedreiging met geweld). Ada dua fungsi 
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kekerasan dalam hubungannya dengan tindak pidana yang bersangkutan, 

yaitu sebagai berikut:
14 

1. Kekerasan yang berupa cara melakukan suatu suatu perbuatan. 

Kekerasan disini memerlukan syarat akibat ketidakberdayaan korban. 

Ada causal verband antara kekerasan dengan ketidakberdayaan 

korban. Dalam kasus perkosaan, kekerasan yang digunakan sebagai 

cara dari memaksa bersetubuh. 

2. Kekerasan yang berupa perbuatan yang dilarang dalam tindak pidana, 

bukan merupakan upaya awal dari terwujudnya perbuatan tindak 

pidana. 

Sedangkan ancaman kekerasan adalah ancaman kekerasan fisik yang 

ditujukan pada orang, yang pada dasarnya berupa perbuatan fisik, perbuatan 

fisik mana dapat saja berupa perbuatan persiapan untuk dilakukan perbuatan 

fisik yang besar atau lebih besar yang berupa kekerasan, yang akan dan 

mungkin segera dilakukan atau diwujudkan kemudian apabila ancaman itu 

tidak membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan pelaku. Ancaman 

kekerasan mengandung dua aspek penting, yaitu sebagai berikut:
15

 

1. Aspek objektif, ialah: 

a. wujud nyata dari ancaman kekerasan yang berupa perbuatan 

persiapan dan mungkin sudah merupakan perbuatan permulaan 

pelaksanaan untuk dilakukannya perbuatan yang lebih besar 

yakni kekerasan secara sempurna; 

                                                           
14

 Adami Chazawi, Tindak Pidana Mengenai Kesopanan, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), 

hlm. 64. 
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b. menyebabkan orang menerima kekerasan menjadi tidak berdaya 

secara psikis, berupa rasa takut, rasa cemas (aspek subjektif 

yang diobjektifkan). 

2. Aspek subjektif, ialah timbulnya suatu kepercayaan bagi si penerima 

kekerasan (korban) bahwa jika kehendak pelaku yang dimintanya 

tidak dipenuhinya, yakni bersetubuh dengan dia, maka kekerasan itu 

benar-benar akan diwujudkan. 

Sementara itu, terdapat beragam jenis perkosaan yang dapat 

diklasifikasikan. Jenis-jenis perkosaan dapat diklasifikasikan sebagai 

berikut:
16

 

1. Sadistic Rape 

Perkosaan sadistic, artinya pada tipe ini seksualitas dan agresivitas 

berpadu dalam bentuk yang merusak. Pelaku perkosaan telah nampak 

menikmati kesenangan erotik bukan melalui hubungan seksnya, 

melainkan melalui serangan yang mengerikan atau alat kelamin dan 

tubuh korban. 

2. Angea Rape 

Yakni penganiayaan seksual yang bercirikan seksualitas menjadi 

sarana untuk menyatakan dan melampiaskan perasaan geram dan 

marah yang tertahan. Di sini tubuh korban seakan-akan merupakan 

objek terhadap siapa pelaku memproyeksikan pemecahan atau 

frustasi-frustasi, kelemahan dan kekecewaan hidupnya. 

3. Dononation Rape 

                                                           
16
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Yakni suatu perkosaan yang terjadi seketika pelaku mencoba untuk 

gigih atas kekuasaan dan superioritas terhadap korban. Tujuannya 

adalah penaklukan seksual, pelaku menyakiti korban namun tetap 

memiliki keinginan berhubungan seksual. 

4. Seductive Rape 

Yakni suatu perkosaan yang terjadi pada situasi-situasi yang 

merangsang, yang tercipta oleh kedua belah pihak. Pada mulanya 

korban memutuskan bahwa keintiman personal harus dibatasi tidak 

sampai sejauh kesenggamaan. Pelaku pada umumnya mempunyai 

keyakinan membutuhkan paksaan, oleh karena tanpa itu tak 

mempunyai rasa bersalah yang menyangkut seks. 

5. Victim Precipitatied Rape 

Yakni perkosaan yang terjadi (berlangsung) dengan menempatkan 

korban sebagai penyebabnya. 

6. Exploitation Rape 

Yakni perkosaan yang menunjukkan bahwa pada setiap kesempatan 

melakukan hubungan seksual yang diperoleh oleh laki-laki dengan 

mengambil keuntungan yang berlawanan dengan posisi wanita yang 

bergantung padanya secara ekonomis dan sosial. 
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F. Syarat-Syarat Pelaksanaan Tindakan Aborsi 

Bagian Keempat 

Penyelenggaraan Aborsi 

Pasal 35 

1. Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat 

perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung 

jawab. 

2. Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar; 

b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi 

syarat yang ditetapkan oleh Menteri; 

c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang 

bersangkutan; 

d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; 

e. tidak diskriminatif; dan 

f. tidak mengutamakan imbalan materi. 

3. Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat 

diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.  

4. Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan. 

Pasal 36 
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1. Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan 

medis dan kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 35 ayat (2) huruf a harus mendapatkan pelatihan oleh 

penyelenggara pelatihan yang terakreditasi.   

2. Dokter sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan 

anggota tim kelayakan aborsi atau dokter yang memberikan surat 

keterangan usia kehamilan akibat perkosaan. 

3. Dalam hal di daerah tertentu jumlah dokter tidak mencukupi, dokter 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari anggota tim 

kelayakan aborsi. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pelatihan sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri. 

G. Konseling Pra dan Pasca Tindakan Aborsi 

Adapun hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan 

tindakan aborsi tercermin dalam pengaturan pada pasal 37 PP 61 tahun 2014 

yang pada intinya mengatakan bahwa tindakan aborsi berdasarkan 

kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan melalui konseling, yakni 

pra konseling dan pasca konseling. Adapun tujuan pra konseling sendiri 

telah disebutkan pada Pasal 37 tersebut sebagai berikut:  

Pasal 37 

1. Tindakan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan 

kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan setelah melalui 

konseling. 
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2. Konseling sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi konseling 

pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang 

dilakukan oleh konselor. 

3. Konseling pra tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan tujuan: 

a. menjajaki kebutuhan dari perempuan yang ingin melakukan 

aborsi; 

b. menyampaikan dan menjelaskan kepada perempuan yang ingin 

melakukan aborsi bahwa tindakan aborsi dapat atau tidak dapat 

dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan klinis dan pemeriksaan 

penunjang; 

c. menjelaskan tahapan tindakan aborsi yang akan dilakukan dan 

kemungkinan efek samping atau komplikasinya; 

d. membantu perempuan yang ingin melakukan aborsi untuk 

mengambil keputusan sendiri untuk melakukan aborsi atau 

membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah 

mendapatkan informasi mengenai aborsi; dan 

e. menilai kesiapan pasien untuk menjalani aborsi. 

Sedangkan tujuan pasca konseling lebih lengkapnya sebagai berikut: 

4. Konseling pasca tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

dilakukan dengan tujuan: 

a. mengobservasi dan mengevaluasi kondisi pasien setelah 

tindakan aborsi; 
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b. membantu pasien memahami keadaan atau kondisi fisik setelah 

menjalani aborsi; 

c. menjelaskan perlunya kunjungan ulang untuk pemeriksaan dan 

konseling lanjutan atau tindakan rujukan bila diperlukan; dan 

d. menjelaskan pentingnya penggunaan alat kontrasepsi untuk 

mencegah terjadinya kehamilan. 

Dari paparan mengenai tujuan-tujuan di atas, dapat dipahami bahwa 

hak-hak wanita korban perkosaan yang ingin melakukan aborsi antara lain 

yaitu hak untuk mendapat kejelasan apakah tindakan aborsi dapat atau tidak 

dapat dilakukan, hak untuk mendapat kejelasan tahapan tindakan aborsi dan 

kemungkinan efek samping atau komplikasinya, hak untuk memutuskan 

aborsi dilakukan atau dibatalkan, hak untuk dievaluasi kondisinya setelah 

melakukan aborsi, dan sebagainya. 

Selain itu, bahwa sebelum dilakukan aborsi harus dilakukan tindakan 

konsultasi baik sebelum maupun sesudah tindakan yang dilakukan oleh 

konselor yang kompeten dan berwenang. Adapun orang-orang yang dapat 

dijadikan konselor diantaranya adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, 

tokoh agama, dan setiap orang yang memiliki minat dan memiliki 

ketrampilan untuk itu, yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor 

melalui pendidikan dan pelatihan. 

Perlunya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tidak lepas 

dari akibat yang dialami oleh korban setelah perkosaan yang dialaminya. 

Korban tidak hanya mengalami penderitaan secara fisik, akan tetapi juga 

penderitaan secara psikis. 
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Upaya perlindungan hukum terhadap korban perkosaan tidak semata-

mata merupakan tugas dari aparat penegak hukum, tetapi juga merupakan 

kewajiban masyarakat untuk membantu memulihkan kondisi korban 

perkosaan dalam kehidupan bermasyarakat. Pentingnya memberikan 

perhatian pada perlindungan terhadap korban didasarkan pada pemikiran 

bahwa dalam kehidupan bermasyarakat semua warga Negara harus 

berpartisipasi penuh, sebab masyarakat dipandang sebagai suatu sistem 

kepercayaan yang melembaga. 

Selain perlindungan dari masyarakat, perlindungan korban kejahatan 

dalam proses penyelesaian perkara pidana bukan hanya penting bagi korban 

dan keluarganya semata, tetapi juga untuk kepentingan yang lebih luas yaitu 

untuk kepentingan penanggulangan kejahatan di satu sisi dan di sisi lain 

untuk kepentingan pelaku kejahatan itu sendiri. 

H. Ketentuan Pembatalan Aborsi 

Sedangkan dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan 

keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai 

aborsi atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan aborsi, korban 

perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa 

kehamilan, hal tersebut lebih jelas disebutkan pada Pasal 38, sebagaimana 

berikut: 

Pasal 38 

1. Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan 

untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai 

aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau 



39 

 

tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan 

dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan. 

2. Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga. 

3. Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak 

untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak 

menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Pembatalan melakukan tindakan aborsi sebagaimana Pasal 38 di atas 

merupakan opsi yang diberikan kepada ibu hamil, dalam hal ini adalah 

korban dari perkosaan tersebut. Maka, ketika ibu hamil tersebut memilih 

unutk melanjutkan kehamilannya setelah dilakukannya konseling, otomatis 

ia sudah mengetahui bagaimana dampak dari kelahiran janin yang 

dikandungnya tersebut di kemudian hari. 

Masih dalam Pasal 38 tersebut, jika nantinya ditemukan 

ketidakselarasan dengan adanya penolakan dari pihak keluarga korban 

perkosaan atas kelahiran janin yang dikandung korban, maka pemerintah 

mengaturnya dalam perundang-undangan tentang siapa yang berhak 

mengasuh anak tersebut. 

Dari paparan di atas dapat dipahami pada dasarnya hukum aborsi memang 

haram, tetapi ada kondisi-kondisi tertentu yang diperbolehkan untuk melakukan 

hal tersebut. Misalnya dalam kondisi  darurat, secara medis menimbulkan cacat 

anak atau membahayakan ibunya. Maka hal tersebut dibenarkan, termasuk dengan 
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alasan korban perkosaan dengan catatan bahwa pemerkosaan tersebut 

mendatangkan uzur bagi korban pemerkosaan atau calon ibu, dan ini juga 

termasuk aborsi yang diperbolehkan dalam agama.  

Secara umum, isi PP nomor 61 tahun 2014 ini tidak menimbulkan masalah, 

sebab isinya untuk menjaga dan mengatur keamanan dan keselamatan perempuan 

atau ibu dalam hal kesehatan reproduksi. Tujuan penyelenggaraan PP nomor 61 

tahun 2014 merupakan tujuan pemerintah untuk menjamin kesehatan organ 

reproduksi yang sehat. Aborsi merupakan salah satu bagian tindakan medis yang 

mengarah mengenai tujuan dari kesehatan reproduksi. Tindakan aborsi hanya 

dapat dilakukan apabila terjadi kedaruratan medis seperti halnya posisi jabang 

bayi yang dianggap tidak berada pada posisi aman di dalam rahim sehingga 

mengakibatkan pendarahan, dan kehamilan akibat perkosaan. Dalam hal tindakan 

aborsi akibat perkosaan ini, bukan karena motifnya melakukan hubungan seks di 

luar pernikahan sehingga ingin menutupi aib akibat kecerobohannya ingin 

menghilangkan jejak akibat dari perbuatannya, tetapi lebih dari itu yakni karena 

perlindungan terhadap korban perkosaan. 

Namun demikian, terdapat celah pada Pasal 31 ayat 2, dimana pada Pasal 

tersebut masa pelaksanaan tindakan aborsi perlu dikaji lebih lanjut, karena masa 

40 hari kehamilan tersebut terbilang waktu yang sangat singkat. Sementara pada 

Pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis 

dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan 

bertanggung jawab, berpotensi terjadi penyalahgunaan alasan dalam tindakan 

aborsi, karena setiap orang yang hamil baik akibat perkosaan maupun kehamilan 

yang disebabkan karena dasar suka sama suka, bisa dengan mudah melakukan 
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aborsi. Jadi, menurut hemat penulis pihak pemerintah ataupun yang terkait harus 

mampu menjelaskan hukum kebolehan terhadap aborsi bagi korban pemerkosaan, 

serta menjelaskan bahwa korban benar-benar seorang yang memiliki alasan yang 

kuat (‘illat) yang “berhak” melakukan tindakan aborsi bagi dirinya akibat 

kehamilan yang dialaminya. 

I. Ketentuan Hukum Pidana Aborsi 

Ketentuan tentang hukum aborsi di dalam hukum pidana positif 

Indonesia diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lex 

Generalis) dan Undang-Undang Kesehatan (Lex Spesialis). Apabila ditinjau 

dari KUHP dan sejarah perundang- undangan, perbuatan abortus yang 

dilarang ditujukan kepada buah kandungan yang hidup, yaitu pembuat 

undang-undang menganggap bahwa hidup itu dimulai sejak saat 

pembuahan. Hukum tidak mempermasalahkan apakah dengan bertemunya 

sel (konsepsi) telah ada kehamilan atau tidak, dan hukum hanya 

menjelaskan bahwa kandungan tersebut telah mempunyai arti yuridis, 

sehingga mematikan atau membunuh buah kandungan dimasukkan dalam 

kejahatan terhadap nyawa calon manusia. Oleh sebab itu, abortus 

provokatus dalam bentuk apapun dilarang dalam bidang hukum. KUHP 

tidak membolehkan aborsi dengan alasan apa pun juga dan oleh siapapun 

juga. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan abortus provocatus yang 

terdapat dalam KUHP tersebut. 

Bab XIV KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Kesopanan 

Pasal 299 
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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 palilng lama empat tahun atau denda 

paling 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 kejadian tersebut, dalam menjalankan 

pencarian, maka dapat dicabut haknya untuk melakukan pencarian itu. 

Bab XIX KUHP mengenai Kejahatan Terhadap Jiwa Orang 

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. 

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 
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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 menngakibatkan 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 ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut 

hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan. 

Dengan 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 praktek aborsi, tetapi dalam keadaan tertentu terdapat kebolehan. 

Ketentuan pengaturan aborsi dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 

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

lengkap mengenai pengaturan aborsi yang terdapat dalam pasal-pasal 

tersebut: 

Pasal 75: 
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1. Setiap orang dilarang melakukan aborsi. 

2. Larangan sebagai mana 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. 

3. Tindakan sebagaimana dimaksud ayat (2) hanya dapat dilakukan 

setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan 

diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan konselor 

yang kompeten dan berwenang. 

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama 

haid terakhir, kecuali dalam hal 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; 
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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. 

Pasal 194 

Setiap orang 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). 

KUHP tidak membolehkan aborsi dengan alasan apapun juga dan oleh 

siapapun juga. Ketentuan ini sejalan dengan diundangkannya di zaman  

pemerintahan  Hindia  Belanda  sampai  dengan  sekarang  ini tidak pernah 

berubah. Ketentuan ini berlaku umum bagi siapapun yang melakukan, 

bahkan bagi dokter yang melakukan dikenakan pemberatan pidana. 

Pengguguran kandungan yang disengaja dengan melanggar berbagai 
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ketentuan hukum (abortus provocatus criminalis) yang terdapat dalam 

KUHP menganut prinsip “illegal tanpa kecuali” dinilai sangat memberatkan 

paramedis dalam 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 

sebagaimana 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 mengakibatkan trauma 

psikologis bagi korban perkosaan. 
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BAB IV 

ABORSI PERSPEKTIF LINTAS MADHAB DAN DIMENSI MAS{LAH{I 

PERSPEKTIF AL-BU>T{IY TERHADAP GANGGUAN PSIKOLOGIS 

DALAM PP RI NO. 61 TAHUN 2014 

 

A. Aborsi Perspektif Lintas Madhab 

Pertentangan pendapat di kalangan ahli fiqih terkait aborsi di dalam 

beberapa literatur kitab klasik hanya berkisar pada qabla nafkh al-ru>h} 

(sebelum ditiupkannya nyawa), artinya letak titik perdebatan terdapat pada 

tindakan aborsi kehamilan sebelum dituipkannya ruh atau nyawa terhadap 

janin. Sedangkan aborsi kehamilan ba’da nafkh al-ru>h} (setelah ditiupkannya 

nyawa) terhadap janin semua ulama‟ sependapat tentang keharamannya, 

kecuali ketika berada pada kondisi darurat yang mampu mengancam 

keberlangsungan hidup sang ibu. Hal tersebut berdasar pada sebuah 

pertanyaan, “sejak kapankah dimulainya kehidupan manusia?”. Oleh 

karenanya, sebenarnya tidak ada yang mengetahuinya secara pasti kecuali 

hanya Allah semata, dan adapun pendapat-pendapat yang ada hanyalah 

bersifat perkiraan. Sebagaimana firman Allah dalam al-Qur‟an Surat al-Isra>’ 

ayat 85 berikut: 

ًْلْْقَِليُْْتْمِْمَنْاْلِعْلِمِْإَّلْتِي َْْوَماْأُوُْْْحِْمْنْأَْمِرَْربِِّْْحُْقِلْالرُّوَْْنَكَْعِنْالرُّوَْْوَيْسأَُلوْْ
“Dan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Katakanlah: “Ruh itu 

termasuk urusan Tuhan-ku, dan tidaklah kamu diberi pengetahuan 

melainkan sedikit”.
1
 

                                                           
1
 Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 2014), hlm. 290. 
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Dari ayat tersebut jelaslah bahwa tidak ada yang mengetahui tentang 

ruh, sehingga memunculkan perbedaan di kalangan para ulama‟, bahkan ahli 

medis dengan teknologi canggihpun tidak mampu membuktikan keberadaan 

ruh. Para ahli fiqih, terutama madhab empat dalam menyikapi kasus aborsi 

ini sangat bervariasi pendapatnya, mulai dari yang memperbolehkannya 

sampai yang melarangnya dengan alasan apapun. Uniknya tidak perbedaan 

pendapat tersebut tidak dalam ruang lingkup ekternal madhab, tapi juga 

dalam internal madhab. 

1. Madhab Hanafi 

Para ahli fiqih di kalangan madhab Hanafi kebanyakan 

memperbolehkan dilakukannya tindakan aborsi sebelum terbentukya 

janin atau sebelum ditiupkannya ruh, dengan dilengkapi adanya 

syarat-syarat yang rasional. Namun, ada salah seorang pengikut 

madhab Hanafi yang bernama ‘Ali > al-Qa>mi>y, yang mengatakan bahwa 

aborsi berhukum makru>h, sebagaimana yang dikutip oleh al-

Asrusha>ni>y di dalam kitabnya yang berjudul Ja>mi’ Ah}ka>m al-S}igha>r.2 

Kemakruhan yang dimaksud tersebut merupakan kemakruhan yang 

lebih cenderung kepada hukum haram (makru>h tah}ri>m) apabila 

dilakukan. Walapun pendapat tersebut dibantah oleh al-H{aska>fi>y, 

yakni pengikut madhab Hanafi yang lainnya. al-H{aska>fi>y menyatakan, 

aborsi boleh dilakukan selama belum terjadi peciptaan, yakni setelah 

120 hari dari masa kehamilan.
3
 

                                                           
2
 Muh}ammad bin Ah}mad al-Asrusha>ni>y al-Hanafi>, Ja>mi’ Ah}ka>m al-S}igha>r, Dar al-Fad{i>lah, Tt., 

jilid I. 
3
 Al-H{askafi>y, Radd al-Mukhta>r, jilid II, hlm. 411, dalam Husein Muhammad, Aborsi Dalam 

Perspektif Fiqih Kontemporer, disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Aborsi oleh PP 
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Diantara pengikut madhab Hanafi yang sependapat dengan al-

H{aska>fi>y adalah Ibnu ‘A>bidi>n, yang menyatakan bahwa kebolehan 

aborsi terhadap kehamilan selama janin masih berupa segumpal darah 

atau daging yang belum terbentuk anggota tubuhnya.
4
 Adapun 

pengikut madhab Hanafi yang lainnya, yakni ‘Abdulla>h Mah}mu>d al-

Mus{ili>y menyatakan, kebolehan aborsi sebelum usia kehamilan atau 

janin 42 hari, sebagaimana yang dikutip oleh al-Bu>t}i>y dalam 

kitabnya.
5
 

Dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 

madhab Hanafi terdapat kebolehan aborsi yang metitikberatkan pada 

usia kehamilan yang diduga telah terjadi peniupan ruh kepada janin. 

2. Madhab Maliki 

Mayoritas pengikut madhab Maliki sepakat bahwa adanya kehidupan 

terhitung sejak adanya pembuahan (konsepsi/fertilisasi), yakni 

peristiwa bertemunya sel sperma dan sel telur (ovum)
6
. Sehingga, 

menurut mereka tindakan aborsi tidak diperbolehkan, meskipun usia 

kehamilan belum mencapai 40 hari.
7
 Berbeda halnya dengan al-Lah}i>m 

yang memperbolehkan tindakan aborsi sebelum usia kehamilan 40 

                                                                                                                                                               
Fatayat NU, Jakarta, 27 April 2001, dalam Maria Ulfah Anshor, Fikih Aborsi, Wacana Penguatan 
Hak Reproduksi Perempuan, (Jakarta: Kompas, 2006), hlm. 93. 
4
 Ibnu ‘A>bidi>n, H{ashiyah Ibnu ‘A>bidi>n, jilid II, hlm. 320 dalam M. Nu‟aim Yasin, Fikih 

Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001), hlm. 202. 
5
 Muh{ammad Sa’i >d Ramad}a>n al-Bu>t}iy, Tah{di>d al-Nasl, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1979), 

hlm. 179. 
6
 Peristiwa konsepsi atau fertilisasi terjadi di ampula tuba, dimana pada hari ke 11 sampai 14 dari 

siklus mentruasi normal terjadilah ovulasi, yakni kematangan sel telur yang siap untuk dibuahi. 

Sumber: https://lusa.afkar.id/konsepsi, dikases pada pukul 01.42 WIB, Selasa, 16 Juni 2020. 
7
 Al-Dasu>qi>y, al-Sharh} al-Kabi>r ma’a al-Dasu>qi>y, jilid II, hlm. 267 dalam M. Nu‟aim Yasin, Fikih 

Kedokteran, (Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001), hlm. 204. 

https://lusa.afkar.id/konsepsi
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hari dan tidak diwajibkan mengganti dengan denda apapun.
8
 Bahkan 

dalam madhab Maliki terdapat beberapa ulama‟ yang memberikan 

kelonggaran rukhs}ah (keringanan) untuk melakukan tindakan aborsi 

bagi kehamilan yang disebabkan karena zina, dengan batasan selama 

usia kehamilan belum masuk kategori peniupan ruh dan karena takut 

jika kehamilannya diketahui.
9
 Meskipun demikian, kebanyakan 

ulama‟ pengikut madhab Maliki menyatakan bahwa kebolehan aborsi 

hanya dilakukan untuk menyelamatkan ibu dari janin tersebut, dan 

selain alasan itu mereka tidak memperbolehkannya secara mutlak, 

sebagaimana yang diungkapkan oleh Komite Fatwa Al-Azhar yang 

dikutip oleh Gamal Serour.
10

 

3. Madhab Syafi‟i 

Para ulama‟ madhab Syafi‟i berbeda-beda dalam menganggapi 

masalah aborsi, diantaranya adalah al-„Imad yang mengharamkan 

aborsi, ada yang memperbolehkannya dengan syarat masih berupa 

nut}fah (sel telur) dan ‘alaqah (segumpal darah) kira-kira janin berusia 

80 hari, seperti yang dikemukakan oleh Muh}ammad Abi> Sad, dan ada 

lagi yang memperbolehkannya sebelum proses nafkh al-ru>h (peniupan 

ruh kepada janin) atau usia sekitar 120 hari. Akan tetapi, mayoritas 

                                                           
8
 al-Zarqa>ni>y, H{ashiyah al-Rah}wa>ni>y ‘ala> Sharh} al-Zarqa>ni>y, jilid III, hlm. 246 dan al-Laisi>y, Fath} 

al-‘Ali>y al-Ma>lik, jilid I, hlm. 399, dalam M. Nu‟aim Yasin, Fikih Kedokteran, (Jakarta: Pustaka 

al Kautsar, 2001), hlm. 204. 
9
 al-Laisi>y, Fath} al-‘Ali>y al-Ma>lik, jilid I, hlm. 399, dalam M. Nu‟aim Yasin, Fikih Kedokteran, 

(Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2001), hlm. 204. 
10

 Gamal L. Serour, Population Sciences, (Cairo: Al-Azhar Univercity, International Islamic 

Studies and Research, 1996), vol. 16, hlm. 11. 
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ulama‟ madhab Syafi‟i sepakat bahwa aborsi haram dilakukan 

sebelum usia 40 sampai 42 hari.
 11

 

Al-Ghaza>li>y merupakan salah satu diantara ulama‟ madhab Syafi‟i 

yang sangat tidak setuju dalam hal menghilangkan kehidupan janin, 

meskipun masih dalam fase konsepsi, baginya hal tersebut merupakan 

tindakan kriminal (jina>yah), walaupun terbilang kecil kadarnya. 

Uniknya ketika Al-Ghaza>li>y dimintai fatwa tentang ‘azl (senggama 

yang diputus sebelum selesai). Al-Ghaza>li>y menyatakan dalam Ih}ya>’ 

‘Ulu>m al-Di>n, sebagaimana berikut: 

“Senggama terputus (al-„azl) tidak dapat disamakan dengan aborsi (al-ijhad), 

karena ijhad merupakan perbuatan merusak konsepsi atau pembuahan 

(maujud al-hasil), yakni proses percampuran anatar nutfah dengan ovum, 

dan merusak konsepsi merupakan tindakan kriminal yang berkonsekuensi 

hukuman bagi pelakunya. Mengapa demikian? Karena, baginya suatu 

kehidupan dimulai secara bertahap, yang berawal dari nutfah kemudian 

bercampur dengan ovum, setelah itu siap menerima kehidupan. Adapun 

merusak hasil dari konsepsi adalah tindakan kriminal. Tingkat kriminalnya 

pun akan bertambah sesuai dan seiring dengan bertambahnya usia janin 

tersebut.”12 

Al-Ghaza>li>y mengibaratkan konsepsi anatara sel sperma dengan sel 

telur sebagaimana transaksi i>ja>b-qabu>l (serah terima) yang tidak boleh 

dirusak. Demikian halnya dengan menghilangkan hasil dari konsepsi 

berarti sama halnya dengan merusak i>ja>b-qabu>l, dan itu dilarang 

dalam agama dan pelakunya akan mendapatkan sanksi.
13

 

Dalam berpendapat, para pengikut madhab Syafi‟i memang terdapat 

pro dan kontra diantara mereka mengenai hukum tindakan aborsi yang 

                                                           
11

 Ibid., hlm. 8. 
12

 Al-Ghaza>li>y, Ih}ya>’ ‘Ulu>m al-Di>n dalam al-Qas}bi>y Mah}mu>d Zalat}, al-Isla>m wa al-T}afu>lah, 

(Cairo: al-Azhar Univercity, International Islamic Center for Population Studies and Research, 

1991), hlm. 74. 
13

 Mah}mu>d Shalt}u>t}, Al-Fata>wa>, (Cairo: Da>r al-Qalam, Tt.), hlm. 291. 
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dilakukan sebelum ditiupkannya ruh (qabla nafkh al-ru>h), namun 

mereka sepakat mengharamkan tindakan aborsi yang dilakukan 

setelah ditiupkannya ruh (ba’da nafkh al-ru>h). 

4. Madhab Hanbali 

Mayoritas ulama‟ madhab Hanbali memperbolehkan tindakan aborsi 

dengan syarat janin masih berupa mud{ghah (segumpal daging), 

dengan alasan karena masih belum berbentuk manusia seperti yang 

diungkapkan oleh Ibnu Quda>mah dalam kitabnya, al-Mughni>.
14

 

Berbeda halnya dengan al-Zarkashi>y dalam al-Ins}a>f yang dikutip oleh 

Ima>m ‘Ala>uddin, yang menyatakan bahwa; setiap kandungan yang 

janinnya sudah berbentuk sempurna, maka ketika digugurkan di situ 

teradapat kewajiban ghurrah (uang kompensasi), dan ketika janin 

belum berbentuk secara sempurna maka gurrah tersebut dibebaskan.
15

 

Sedangkan pendapat yang paling ketat dari kalangan madhab Hanbali 

adalah pendapat dari Ibnu Jauzi, yang menyatakan bahwa aborsi 

secara mutlak haram hukumnya, baik sebelum maupun sesudah 

peniupan ruh pada usia kehamilan 40 hari.
16

 

Secara umum, para ulama‟ terbagi menjadi dua kelompok dalam 

menanggapi masalah aborsi. Pertama, ulama‟ yang melarang adanya 

tindakan aborsi beralasan bahwa adanya kehidupan manusia dimulai sejak 

terjadinya konsepsi. Kedua, ulama‟ yang memperbolehkan tindakan aborsi 

memiliki beberapa alasan sebagai berikut: 

                                                           
14

 Muh}ammad bin Qudamah, al-Mughni>, (Cairo: Hajar, 1992), jilid XII, hlm. 62. 
15

 ‘Ala>uddin bin al-Hasan, al-Ins}a>f fi> Ma’rifati al-Ra>jih{ min al-Khila>f ‘ala> Madhab al-Ima>m 

Ah}mad bin Hanbal, (Beirut: Da>r al-Kutub al-‘Alamiyah, 1997), jilid x, hlm. 69. 
16

Muh{ammad Sa’i >d Ramad}a>n al-Bu>t}iy, Tah{di>d al-Nasl, (Damaskus: Maktabah al-Farabi, 1979), 

hlm. 79.  
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1. Belum terjadi peniupan ruh, yang masih dianggap belum ada 

kehidupan. 

2. Selama janin masih dalam wujud mud{ghah (segumpal daging), atau 

„alaqah (segumpal darah). 

3. Tindakan aborsi boleh dilakukan dengan syarat atau tujuan untuk 

menyelamatkan nyawa ibu. 

4. Keringnya air susu ibu setelah melahirkan. 

5. Tubuh yang kurus dan rapuh yang menyebabkan seorang ibu atau 

perempuan tidak mampu menanggung beban kehamilan. 

Agar lebih jelas perbedaan pendapat di kalangan para ulama‟, bisa 

dilihat pada tabel berikut: 
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NO MADHAB/ULAMA’ PENDAPAT BATASAN ALASAN SANKSI HUKUM 

1. Hanafiyah     

a. Al-H{aska>fi>y boleh 120 hari belum nafkh al-ru>h - 

b. Ibnu ‘A>bidi>n boleh 120 hari belum nafkh al-ru>h - 

c. Al-Tant}a>wi>y boleh mud{ghah belum nafkh al-ru>h - 

d. ‘Ali> al-Qa>mi>y tidak boleh konsepsi dalam proses penciptaan berdosa, diberi hukuman setimpal 

2. Malikiyah     

a. Mayoritas Ulama‟ haram konsepsi dalam proses penciptaan 

uang tebusan sesuai usia janin, semakin 

tua usia janin maka semakin besar uang 

tebusannya 

b. Al-Lah}i>m boleh sebelum 40 hari belum bernyawa - 

3. Syafi’iyah     

a. Abi> S}a>d boleh „alaqah belum bernyawa - 

b. Al-Ramli>y boleh 42 hari belum bernyawa - 

c. Al-Nawawi>y boleh „alaqah belum bernyawa - 

d. Al-Ghaza>li>y tidak boleh 

„alaqah 
mud{ghah 
120 hari 

belum bernyawa 

1/3 ghurrah 

2/3 ghurrah 
ghurrah ka>milah 

e. Al-‘Ima>d haram konsepsi dalam proses penciptaan ghurrah ka>milah 

4. Hanabilah     

a. Mayoritas Ulama‟ boleh mud{ghah belum berwujud manusia - 

b. Ibnu Quda>mah boleh mud{ghah belum berwujud manusia - 

c. Al-Zarkashi>y boleh „alaqah belum berwujud manusia - 

d. Abi> Ish}a>q boleh mud{ghah belum berwujud manusia - 

e. Qata>dah makruh 

„alaqah 
mud{ghah 
120 hari 

dalam proses penciptaan 

1/3 ghurrah 

2/3 ghurrah 
ghurrah ka>milah 
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B. Identifikasi Mas}lah{ah Dalam Tindakan Aborsi Indikasi Perkosaan 

Sebelum mengidentifikasi mas}lah{ah yang terkandung dalam aborsi 

indikasi perkosaan, terlebih dahulu langkah yang ditempuh adalah 

menginventarisir segala bentuk kemungkinan efek yang dialami oleh korban 

perkosaan akibat tindakan perkosaan tersebut. Dalam hal tindakan 

perkosaan setidaknya ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, diantaranya 

adalah pelaku, korban dan tindakan perkosaan itu sendiri. Pertama, pelaku 

ialah orang yang telah melakukan hubungan seksual terhadap korban 

dengan cara memaksa, kekerasan dan ancaman
17

. Kedua, korban ialah orang 

yang menjadi obyek dari perilaku tindakan pemaksaan, kekerasan dan 

ancaman untuk melakukan hubungan seksual di luar nikah. Ketiga, tindakan 

perkosaan ialah suatu tindakan kekerasan yang dilakukan terhadap wanita di 

luar pernikahan dengan si pelaku. Dari ketiga unsur tersebut, dapat diketahui 

bahwa korban perkosaan merupakan orang yang paling dirugikan dalam 

tindakan tersebut, baik secara fisik maupun psikis (kejiwaan). 

Seseorang yang menjadi korban dalam tindakan perkosaan akan 

mengalami guncangan kejiwaan yang luar biasa, seperti rasa takut yang 

tidak kunjung reda, rasa malu yang tidak berujung, bahkan bisa mengalami 

gangguan jiwa atau gila jika tidak segera mendapatkan penanganan dan 

pendampingan secara khusus. Dalam ilmu psikologi dikenal istilah Post 

Traumatic Strees Disorder (PTSD), yakni trauma yang berkepanjangan 

                                                           
17

 Pasal 285 KUHP yang berbunyi: 

 “Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan 

isterinya bersetubuh dengan dia, dihukum, karena memperkosa, dengan hukuman penjara selama-

lamanya dua belas tahun.” 
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yang diakibatkan dari tindakan perkosaan.
18

 Gangguan kejiwaan ini 

merupakan salah satu diantara beberapa efek yang ditimbulkan dari tindakan 

perkosaan, belum lagi apabila dalam kenyataannya tindakan perkosaan 

tersebut terjadi secara berulang-ulang sampai menyebabkan sebuah 

kehamilan. Maka, berlipat-lipat beban mental yang dipikul oleh korban 

perkosaan tersebut. 

Terkait kehamilan yang disebabkan karena tindakan perkosaan ini 

terdapat dua opsi yang dapat dilakukan oleh korban, yakni dengan cara 

melanjutkan kehamilan tersebut atau menggugurkannya. Dua opsi tersebut 

sama-sama memiliki resiko yang tidak ringan dalam pertimbangannya, 

karena harus dihadapkan dengan dua masalah yang memiliki konsekuensi di 

kemudian hari. 

Jika korban tersebut lebih memilih untuk tetap melanjutkan 

kehamilannya, dengan pertimbangan diantaranya; pertama, kasihan 

terhadap bakal janin yang dikandungnya, kedua, karena takut melakukan 

perbuatan dosa jika menggugurkannya, dengan alasan janin juga merupakan 

cikal bakal manusia yang harus dihormati hak-haknya sejak dalam 

kandungan, sebagai makhluk yang mulia, ketiga kesiapan mental dan fisik 

dalam melakukan tindakan aborsi juga harus dipertimbangkan, demi 

kenyamanan dan keamanan jiwa. 

Opsi yang kedua adalah korban memilih untuk menggugurkan buah 

kehamilan akibat perkosaan tersebut. Hal ini dilakukan dengan 

pertimbangan, diantaranya; pertama, dapat mengurangi beban psikologis 

                                                           
18

 Abimanyu, Studi Fenomenologis: Mantan Korban Perkosaan Yang Menjadi Wounded Healer, 

Jurnal Psikodimensia, Vol. 15/2 Edisi Juli – Desember 2016, hlm. 297. 
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yang dipikul oleh korban, kedua, jika kehamilan tersebut dilanjutkan maka 

status anak tidak memiliki kejelasan tentang hubungan nasab ke atas dari 

jalur ayah, ketiga, jika kehamilan tersebut dilanjutkan maka anak tersebut 

juga ikut menanggung beban malu seolah-olah dia sudah membawa dosa 

sejak dilahirkan dalam status sosialnya. 

Berpijak pada dua opsi di atas, maka terdapat dua mas}lah{ah yang 

ditimbulkan, yakni opsi melanjutkan kehamilan akibat perkosaan dapat 

dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap jiwa atau ruh yang 

dalam kajian mas}lah{ah disebut dengan hifz} al-nafs. Adapun opsi yang 

kedua, yakni memilih untuk menggugurkan buah kehamilan dapat 

dikategorikan sebagai bentuk perlindungan terhadap akal yang dalam kajian 

mas}lah{ah disebut dengan hifz} al-‘aql. 

C. Prioritas Mas}lah{ah Dalam Menentukan Tindakan Aborsi Indikasi 

Perkosaan 

Sebagaimana pemaparan pada sub-bab di atas maka kiranya perlu 

adanya prioritas mas}lah{ah yang dijadikan sebagai pijakan dalam 

menentukan boleh tidaknya melakukan aborsi dengan alasan indikasi 

perkosaan. Oleh karenanya, muncullah beberapa pertanyaan dalam 

mempertimbangkan kedua opsi tersebut. Diantara adalah sebagai berikut; 

dalam tataran klasifikasi mas}lah{ah, mana yang harus diprioritaskan antara 

hifz} al-nafs dan hifz} al-‘aql? Sebagai upaya kompromistik apakah 

memungkinkan adanya “jalan tengah” yang mampu menjembatani dua 

mas}lah{ah tersebut dengan tanpa mengabaikan suatu mas}lah{ah diantara 

keduanya? Tentunya bukanlah perkara yang mudah untuk menjawab 
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beberapa pertanyaan tersebut, karana dibutuhkan ketelitian dan pemahaman 

yang detail dari setiap pokok permasalahan yang ditimbulkan dari kedua 

opsi di atas. 

Mengacu pada konsep mas}lah{ah al-Bu>t}i>y, maka harus dilihat terlebih 

dahulu melalui pertimbangan nalar mas}lah{ah (d}awa>bit> al-mas}lah{ah) yang 

telah disebutkan pada bab sebelumnya, dimana metode operasional 

mas}lah{ah menurut al-Bu>t}i>y ada lima. Apakah sudah sesuai apa belum 

dengan konsep tersebut apa belum? Apabila terjadi kontradiktif antara dua 

mas}lah{ah, al-Bu>t}i>y memberikan pertimbangan dari berbagai sisi. Pertama, 

mas}lah{ah dipandang dari sisi esensi dan urutan prioritasnya, kedua, 

mas}lah{ah dipandang dari sisi kadar universalitasnya, ketiga, mas}lah{ah 

dipandang dari sisi kekuatan efek yang ditimbulkan darinya.
19

 Sebagai 

pertimbangan pertama, jika dipandang dari segi hierarki lima pokok 

pemeliharaan yang menjadi tujuan Sya>ri’, bahwa hifz} al-nafs menempati 

posisi di atas hifz} al-‘aql.20
 Artinya, prioritas perlindungan terhadap jiwa 

lebih didahulukan daripada perlindungan terhadap akal. Dari aspek yang 

pertama ini dapat diketahui bahwa memelihara atau menjaga jiwa lebih 

diutamakan dana didahulukan daripada memelihara atau menjaga akal. Di 

sisi lain, perlindungan terhadap dua hal tersebut memiliki sumber yang 

berbeda, yakni perlindungan terhadap jiwa dimiliki oleh bakal janin yang 

ada dalam kandungan, sedangkan perlindungan terhadap akal dimiliki oleh 

korban perkosaan dalam hal ini adalah ibu yang mengandung tersebut. 

                                                           
19

 Muh{ammad Sa’i >d Ramad}a>n al-Bu>t}iy, D}awa>bit} al-Mas}lah{ah fi> al-Shari>’ah al-Isla>miyah, (Beirut: 

Mu‟assasah al-Risa>lah, 2001), hlm. 249. 
20

Ibid.,  hlm. 249-250. 
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Sehingga, keduanya memiliki hak atas masing-masing yang harus 

diupayakan pemenuhannya. Oleh karenanya, tidak boleh hanya mengacu 

pada kejiwaan ibu yang menjadi korban perkosaan dan mengabaikan 

kelanjutan kehidupan dari bakal janin. 

Pertimbangan kedua, bahwa kadar universalitas yang terdapat pada 

mas}lah{ah yang ditimbulkan dari opsi melanjutkan kehamilan lebih ringan 

daripada kadar universalitas yang terdapat pada mas}lah{ah yang ditimbulkan 

dari opsi menghentikan kehamilan. Karena, ketika seseorang melakukan 

tindakan aborsi, maka sama halnya dia telah menghilangkan nyawa atau 

setidaknya calon manusia, dan dalam syari‟at Islam hal tersebut dilarang, 

sebagaimana firman Allah SWT. dalam al-Qur‟an surat al-Isra‟ ayat 33.
21

  

Pertimbangan ketiga, jika dipandang dari sisi kekuatan efek yang 

ditimbulkan, bahwa efek dari opsi melanjutkan kehamilan lebih mudah di 

atasi daripada efek dari opsi menghentikan kehamilan. Karena, efek dari 

menghentikan kehamilan bisa berdampak pada si korban tersebut 

menanggung beban mental (psikis) dua kali lipat dibandingkan dengan ia 

harus melanjutkan kehamilan. Beban mental tersebut adalah berupa rasa 

takut, trauma pada kehamilan berikutnya dan rasa bersalah (berdosa) seumur 

hidup karena menghilangkan calon anak manusia. Di samping itu, 

kehidupan akhirat merupakan pertimbangan yang utama. Kelak di hadapan 

Allah SWT. harus mempertanggung jawabkan segala bentuk amal 

perbuatannya, temasuk tindakan aborsi. 

                                                           

َْحَرَمْهللاُِْإَّلِِْبْْلَقِّْ 21 ْ… َوَّلْتَ ْقتُ ُلواْالنَ ْفَسْاَلِِتْ
“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan 

dengan suatu (alasan) yang benar...” Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bekasi: Cipta Bagus Segara, 

2014), hlm. 285. 
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Oleh karenanya, secara hierarki mas}lah{ah yang ditimbulkan dari opsi 

melanjutkan kehamilan lebih tinggi daripada mas}lah{ah yang ditimbulkan 

dari opsi harus menghentikan kehamilan, dan kadar universalitas dan 

konsekuensi lanjutan atau efek yang ditimbulkan dari kedua mas}lah{ah 

tersebut lebih unggul opsi melanjutkan kehamilan. Sehingga, jalan 

kompromi diantara dua mas}lah{ah tersebut adalah dengan menghargai kedua 

hak yang terdapat di masing-masing individu, dalam hal ini hak ibu yang 

berupa kenyamanan dan keamanan baik pada fisik maupun jiwa baik di 

dunia maupun di akhirat kelak, dan hak calon anak yang berupa hak untuk 

hidup secara normal sebagaimana manusia lainnya. 

D. Gangguan Psikologis Sebagai ‘Illat al-H{ukm (Alasan Hukum) Dalam 

Tindakan Aborsi Indikasi Perkosaan 

Sebagaimana yang telah diketahui, bahwa tindakan perkosaan 

merupakan perilaku yang tidak dibenarkan oleh norma manapun, yang harus 

diberi sanksi bagi pelaku tindakan tersebut. Karena, tindakan perkosaan 

selain merugikan orang lain, tindakan tersebut juga menodai tatanan dalam 

konsep mas}lah{ah yakni hilangnya nilai perlindungan terhadap keturunan 

(hifz} al-nasl). Dalam konsep hifz} al-nasl, nilai-nilai mas}lah{ah yang dijamin 

adalah nilai-nilai dari segi hubungan pernikahan dan seluruh pengaturan 

yang terkait dengannya. Oleh karenanya, tindakan perkosaan merupakan 

salah satu faktor mafsadah yang tidak sejalan dengan tujuan yang terdapat 

pada hifz} al-nasl, sehingga keberadaannya secara otomatis harus dihindari 

bahkan dihilangkan. 
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Disamping itu, tindakan perkosaan memiliki dampak yang luar biasa 

terhadap korbannya, setidaknya korban merasa hak dan kebebasannya telah 

diganggu oleh orang lain. Diantara dampak terbesar dari tindakan perkosaan 

adalah gangguan psikologis atau trauma psikologis. Keberadaan gangguan 

psikologis atau trauma psikologis merupakan efek yang sangat signifikan 

dalam merubah seseorang baik cara hidup, cara berfikir maupun cara 

berinteraksi dengan yang lainnya. Dengan kata lain, meskipun secara kasat 

mata kondisi psikis seseorang tidak dapat dilihat, namun hal tersebut dapat 

dibuktikan dengan jelas dari perilaku, fikiran dan sikap seseorang tersebut. 

Hal ini, jika dikaitkan dengan konsep mas}lah{ah maka fenomomena 

gangguan psikologis termasuk mafsadah yang harus dihindari. Karena 

bertentangan dengan nilai-nilai yang ditetapkan oleh Sya>ri’ yang berupa 

perlindungan terhadap akal (hifz al-‘aql). 

Sedangkan secara global, tindakan aborsi pada dasarnya juga tidak 

diperbolehkan, dengan alasan bahwa tindakan aborsi adalah upaya 

menghilangkan nyawa calon manusia. Hal tersebut bertentangan dengan 

nilai-nilai mas}lah{ah yang berupa perlindungan terhadap jiwa (hifz} al-nafs) 

dan dikategorikan sebagai bentuk mafsadah, sebagaimana yang telah 

dibahas pada sub-bab sebelumnya dengan berbagai pertimbangannya. 

Dari pemaparan di atas terdapat beberapa mafsadah yang saling 

berkaitan sehingga perlu adanya upaya dalam menginventarisir agar pokok 

permasalahan yang dikaji menjadi jelas. Pertama, tindakan perkosaan 

merupakan mafsadah yang mengabaikan nilai-nilai yang terkandung pada 

hifz} al-nasl, kedua, gangguan psikologis merupakan mafsadah yang 
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mengabaikan nilai-nilai yang terkandung pada hifz} al-‘aql, ketiga, tindakan 

aborsi juga merupakan mafsadah yang mengabaikan nilai-nilai yang 

terkandung pada hifz} al-nafs. Apabila ditinjau dari segi hukum kausalitas, 

maka bisa disimpulkan bahwa adanya tindakan aborsi merupakan dampak 

dari adanya gangguan psikologis, sedangkan gangguan psikologis 

merupakan dampak dari adanya kehamilan akibat perkosaan, dimana 

keberadaanya dimulai dari suatu mafsadah yang pada akhirnya 

menimbulkan mafsadah-mafsadah yang lainnya. 

Adapun penyelesaian dari beberapa mafsadah tersebut adalah dengan 

cara memutus mata rantai mafsadah, sebelum nantinya akan menimbulkan 

mafsadah-mafsadah yang baru yang lebih besar. Upaya pemutusan rantai 

mafsadah ini tentunya beresiko mengabaikan mafsadah yang lain, maka 

alternatif yang dipilih adalah dengan cara melakukan mafsadah yang 

kadarnya dan cakupannya lebih kecil untuk menghindari terjadinya 

mafsadah yang kadarnya dan cakupannya lebih besar. Hal ini senada dengan 

salah satu cabang dari kaidah fiqih idha> ta’a>radla mafsadata>ni ru’iya 

a’z}amuhuma> dlara>ran bi-irtika>bi akhaffihima> (ketika terjadi kontradiktif 

antara dua kerusakan, maka kerusakan yang lebih besar dampaknya harus 

dijaga dengan cara melakukan kerusakan yang lebih ringan dari keduanya). 

Dari beberapa mafsadah di atas, mafsadah yang kontradiksi adalah 

antara mafsadah yang ditimbulkan dari aborsi akibat perkosaan dan 

mafsadah yang ditimbulkan dari melanjutkan kehamilan akibat perkosaan. 

Jika diteliti lebih mendalam, maka mafsadah aborsi indikasi perkosaan lebih 

besar dampaknya daripada mafsadah yang ditimbukan dari melanjutkan 
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kehamilan akibat perkosaan. Adapun dampak adanya fenomena gangguan 

psikologis yang dialami oleh korban perkosaan bisa diatasi dan diupayakan 

dengan cara pendampingan dan konseling, baik dari pihak keluarga korban, 

tim kesehatan, tokoh agama dan tim ahli konseling (konselor). Oleh 

karenanya, dipilihlah upaya melanjutkan kehamilan terhadap calon janin 

sebagai alternatif pemecahan masalah agar tidak menambah beban psikis 

dari ibu yang menjadi korban tersebut, sekaligus menghindari mafsadah, 

yakni dosa yang berupa pembunuhan (aborsi) yang sangat berpotensi 

membayang-bayangi kehidupan sang ibu di kemudian hari. Hal ini 

sebagaimana kaidah fiqih yang menyatakan bahwa upaya dalam 

menghilangkan atau menghindari kerusakan itu lebih didahulukan daripada 

upaya dalam mengambil atau menghasilkan kemaslahatan (dar’(u) al-

mafa>sid muqaddam ‘ala> jalb mas}a>lih). Walla>hu A’lam bi al-S}awa>b. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang peneliti lakukan 

tentang gangguan psikologis sebagai alasan dalam aborsi indikasi perkosaan 

(studi analisis PP RI nomor 61 tahun 2014 perspektif mas{lah{ah al-Bu>t{iy), 

dapat disimpulkan sebagai berikut: 

1. Secara umum, isi PP RI nomor 61 tahun 2014 ini tidak menimbulkan 

masalah, sebab isinya untuk menjaga dan mengatur keamanan dan 

keselamatan perempuan atau ibu dalam hal kesehatan reproduksi. 

Tujuan penyelenggaraan PP RI nomor 61 tahun 2014 merupakan 

tujuan pemerintah untuk menjamin kesehatan organ reproduksi yang 

sehat. Aborsi merupakan salah satu bagian tindakan medis yang 

mengarah mengenai tujuan dari kesehatan reproduksi. Tindakan aborsi 

hanya dapat dilakukan apabila terjadi kedaruratan medis seperti 

halnya posisi jabang bayi yang dianggap tidak berada pada posisi 

aman di dalam rahim sehingga mengakibatkan pendarahan, dan 

kehamilan akibat perkosaan. Dalam hal tindakan aborsi akibat 

perkosaan ini, bukan karena motifnya melakukan hubungan seks di 

luar pernikahan sehingga ingin menutupi aib akibat kecerobohannya 

ingin menghilangkan jejak akibat dari perbuatannya, tetapi lebih dari 

itu yakni karena perlindungan terhadap korban perkosaan. Namun 

demikian, terdapat celah pada Pasal 31 ayat 2, dimana pada Pasal 



65 
 

 

tersebut masa pelaksanaan tindakan aborsi perlu dikaji lebih lanjut, 

karena masa 40 hari kehamilan tersebut terbilang waktu yang sangat 

singkat. Sementara pada Pasal 35 ayat 1 yang menjelaskan aborsi 

berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat 

perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu dan bertanggung 

jawab, berpotensi terjadi penyalahgunaan alasan dalam tindakan 

aborsi, karena setiap orang yang hamil baik akibat perkosaan maupun 

kehamilan yang disebabkan karena dasar suka sama suka, bisa dengan 

mudah melakukan aborsi. Jadi, menurut hemat penulis pihak 

pemerintah ataupun yang terkait harus mampu menjelaskan hukum 

kebolehan terhadap aborsi bagi korban pemerkosaan, serta 

menjelaskan bahwa korban benar-benar seorang yang memiliki alasan 

yang kuat (‘illat) yang “berhak” melakukan tindakan aborsi bagi 

dirinya akibat kehamilan yang dialaminya. 

2. Secara umum, para ulama‟ terbagi menjadi dua kelompok dalam 

menanggapi masalah aborsi. Pertama, ulama‟ yang melarang adanya 

tindakan aborsi beralasan bahwa adanya kehidupan manusia dimulai 

sejak terjadinya konsepsi. Kedua, ulama‟ yang memperbolehkan 

tindakan aborsi memiliki beberapa alasan sebagai berikut: 

a. Belum terjadi peniupan ruh, yang masih dianggap belum ada 

kehidupan. 

b. Selama janin masih dalam wujud mud{ghah (segumpal daging), 

atau „alaqah (segumpal darah). 
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c. Tindakan aborsi boleh dilakukan dengan syarat atau tujuan 

untuk menyelamatkan nyawa ibu. 

d. Keringnya air susu ibu setelah melahirkan. 

e. Tubuh yang kurus dan rapuh yang menyebabkan seorang ibu 

atau perempuan tidak mampu menanggung beban kehamilan. 

3. Dalam melakukan identifikasi mas}lah{ah yang terdapat pada tindakan 

aborsi indikasi perkosaan dapat disimpulkan bahwa terdapat dua opsi 

yang diberikan kepada korban perkosaan, yakni melanjutkan 

kehamilan akibat perkosaan yang dikategorikan sebagai bentuk 

perlindungan terhadap jiwa atau ruh, yang dalam kajian mas}lah{ah 

disebut dengan hifz} al-nafs. Sedangkan opsi yang kedua, yakni 

memilih untuk menggugurkan buah kehamilan dapat dikategorikan 

sebagai bentuk perlindungan terhadap akal yang dalam kajian 

mas}lah{ah disebut dengan hifz} al-‘aql. Berdasarkan hasil dari 

identifikasi tersebut, terungkap fakta yang menyebutkan bahwa 

meskipun secara hierarki mas}lah{ah yang ditimbulkan dari opsi 

melanjutkan kehamilan lebih tinggi daripada mas}lah{ah yang 

ditimbulkan dari opsi harus menghentikan kehamilan, dan kadar 

universalitas dan konsekuensi lanjutan atau efek yang ditimbulkan 

dari kedua mas}lah{ah tersebut lebih unggul opsi melanjutkan 

kehamilan. Sehingga, jalan kompromi diantara dua mas}lah{ah tersebut 

adalah dengan menghargai kedua hak yang terdapat di masing-masing 

individu, dalam hal ini hak ibu yang berupa kenyamanan dan 

keamanan baik pada fisik maupun jiwa baik di dunia maupun di 
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akhirat kelak, dan hak calon anak yang berupa hak untuk hidup secara 

normal sebagaimana manusia lainnya. Maka alternatif yang dipilih 

adalah dengan cara melakukan mafsadah yang kadarnya dan 

cakupannya lebih kecil untuk menghindari terjadinya mafsadah yang 

kadarnya dan cakupannya lebih besar, sebagaimana kaidah fikih yang 

berbunyi: idha> ta’a>radla mafsadata>ni ru’iya a’z}amuhuma> dlara>ran bi-

irtika>bi akhaffihima> (ketika terjadi kontradiktif antara dua kerusakan, 

maka kerusakan yang lebih besar dampaknya harus dijaga dengan cara 

melakukan kerusakan yang lebih ringan dari keduanya). Dari beberapa 

mafsadah tersebut, mafsadah yang kontradiksi adalah antara mafsadah 

yang ditimbulkan dari aborsi dan mafsadah yang ditimbulkan dari 

gangguan psikologis. Oleh karenanya, dipilihlah upaya melanjutkan 

kehamilan terhadap calon janin sebagai alternatif pemecahan masalah 

agar tidak menambah beban psikis dari ibu yang menjadi korban 

tersebut, sekaligus menghindari mafsadah, yakni dosa yang berupa 

pembunuhan (aborsi) yang sangat berpotensi membayang-bayangi 

kehidupan sang ibu di kemudian hari. Hal ini sebagaimana kaidah 

fiqih yang menyatakan bahwa upaya dalam menghilangkan atau 

menghindari kerusakan itu lebih didahulukan daripada upaya dalam 

mengambil atau menghasilkan kemaslahatan (dar’(u) al-mafa>sid 

muqaddam ‘ala> jalb mas}a>lih). 

B. Saran-Saran 

Sebagai akhir dalam penulisan tesis ini, dengan berdasarkan pada 

penelitian yang telah peneliti lakukan, maka peneliti ingin menyampaikan 



68 
 

 

saran yang kiranya dapat memberikan manfaat bagi keberlangsungan serta 

pengembangan pengaturan tentang kesehatan reproduksi di Indonesia, 

diantaranya sebagai berikut: 

1. Hendaknya pemerintah yang berwenang dalam membuat, 

mengesahkan serta menjalankan segala bentuk peraturan dan 

kebijakan selalu berpijak dan mempertimbangkan nilai-nilai 

kemashlahatan yang bersifat universal, sehingga mampu dirasakan 

efeknya oleh rakyat. 

2. Hendaknya pemerintah memberi perhatian secara khusus terkait 

masalah korban perkosaan, mulai orang yang menjadi korban, 

ketentuan yang mengatur korban perkosaan, perlindungan terhadap 

korban perkosaan, pemulihan dan penyembuhan kejiwaan korban 

perkosaan dan lain sebagainya. 

3. Hendaknya semua pihak ikut berperan aktif dalam menangani 

probelmatika kemasyarakatan, baik dari pihak yang berwenang 

samapai masyarakat sipil sesuai dengan posisi dan proporsinya 

masing-masing agar terwujud jalinan komunikasi dan gotong-royong 

yang harmonis dan humanis. 
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