
 
TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN 

TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS 

( STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Penulisan Hukum 

(Skripsi) 

 

Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh 

Derajat Sarjana dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas 

Sebelas Maret Surakarta   

 

 

Oleh : 

Arum fadhilah 

NIM : E 1103031 

 

 

FAKULTAS HUKUM  

UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 

2008 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



PERSETUJUAN PEMBIMBING 
 
 
 
 
 

Penulisan Hukum (Skripsi) 
 

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN 

TERHADAP TINDAK PIDANA ABORSI OLEH PARAMEDIS 

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar) 

 

 

 
Disusun oleh : 

ARUM FADHILAH 
NIM : E 1103031 

 
 
 
 

Disetujui untuk dipertahankan 
 
 
 

Dosen Pembimbing      Co.Pembimbing 
 

 
 
 
 
 
ROFIKAH, S.H.,M.H.                                                        SUBEKTI, S.H. 

   NIP. 131287424                                                                    NIP. 131841891 

 
 
 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



PENGESAHAN PENGUJI 

 

Penulisan Hukum (Skripsi) 

TINJAUAN YURIDIS IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP 

TINDAK PIDANA ABORSI  OLEH PARAMEDIS 

(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Karanganyar) 

 

Disusun oleh : 

ARUM FADHILAH 

NIM : E 1103031 

 

Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) 

Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta 

Pada : 

Hari  : Jum’at 

Tanggal : 25 Januari 2008 

 

TIM PENGUJI 

1. Budi Setiyanto, S.H.   :  ....................................................... 

Ketua 
2.  Rofikah, S.H., M.H.   :  ....................................................... 

Anggota 

3.  Subekti, S.H.    :  ....................................................... 

           Anggota 

 
 

MENGETAHUI 
Dekan, 

 
 
 
 

Moh. Jamin, S.H., M.H. 
NIP. 131570154 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



MOTTO 
 
 

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan… 

       (Q.S. Al Insyirah: 6) 

 

Succes is not the key to happiness 

Happiness is the key to success 

If you love what you are doing, you will be successful 

       (Albert Schweitzer) 

 

Jangan berjalan di mukaku, mungkin aku takkan mengikutimu. Jangan 

berjalan di belakangku, mungkin aku tak dapat memimpinmu. Berjalanlah 

di sampingku dan jadilah temanku.. 

(Albert Camus) 

 

Rintangan tak dapat menghancurkanku. Setiap rintangan akan menyerah 

pada ketetapan hati yang kukuh. 

(Leonardo da vinci) 

 

Kutertawa walau hati kecewa, biar kupaksa untuk tetap tertawa. 

Kubernyanyi walau hati menangis kan kucoba untuk terus bernyanyi. 

(Slank) 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Fungsi reproduksi sering kali merepotkan manusia. Banyak 

pasangan yang ingin mendapatkan anak tetapi setelah hidup perkawinan 

selama sepuluh tahun atau lebih, mereka belum mendapatkan anak. 

Mereka bersedia memikul beban finansial yang besar dan beban 

psikologis yang berat untuk mewujudkan cita-cita mempunyai anak 

sendiri.  Pasangan-pasangan ini seperti itu sekarang kerap kali bisa dibantu 

berkat perkembangan ilmu kedokteran.  Salah satu metode baru yang 

menjadi terobosan penting untuk mengatasi masalah infertilitas in vitro 

(bayi Tabung), yang kini sudah dipakai di banyak tempat termasuk 

Indonesia. Tetapi tidak sedikit pasangan yang mengalami kehamilan yang 

tidak diharapkan.  Mereka biasanya pasangan-pasangan yang melakukan 

hubungan seks pranikah dan penganut seks bebas, ataupun pasangan 

suami-isteri yang belum siap mempunyai anak.  Mereka justru menempuh 

segala cara untuk menggugurkan kandungan atau yang sering disebut 

dengan aborsi. Banyak faktor yang mendasari seorang wanita melakukan 

aborsi.   

Saat ini aborsi masih merupakan masalah kontroversial di 

masyarakat Indonesia, namun terlepas dari kontorversi tersebut, aborsi 

diindikasikan merupakan masalah kesehatan masyarakat karena 

memberikan dampak pada kesakitan dan kematian ibu.   Sebagaimana 

diketahui penyebab utama kematian ibu hamil dan melahirkan adalah 

perdarahan, infeksi dan eklampsia.  Namun sebenarnya aborsi juga 

merupakan penyebab kematian ibu, hanya saja muncul dalam bentuk 

komplikasi perdarahan dan sepsis (Gunawan, 2000).  Akan tetapi, 

kematian ibu yang disebabkan komplikasi aborsi sering tidak muncul 

dalam laporan kematian, tetapi dilaporkan sebagai perdarahan atau sepsis.  
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Hal itu terjadi karena hingga saat ini aborsi masih merupakan masalah 

kontroversial di masyarakat.  

Pelegalan aborsi dimaksudkan untuk mengurangi tindakan aborsi 

yang dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten, misalnya dukun 

beranak. Sepanjang aborsi tidak dilegalkan maka angka kematian ibu 

akibat aborsi akan terus meningkat. Ada yang mengatagorikan Aborsi itu 

pembunuhan. Ada yang melarang atas nama agama. Ada yang 

menyatakan bahwa jabang bayi juga punya hak hidup sehingga harus 

dipertahankan, dan lain-lain. Jika aborsi untuk alasan medis, aborsi adalah 

legal, untuk korban perkosaan, masih di grey area, aborsi masih 

diperbolehkan walaupun tidak semua dokter maupun paramedis mau 

melakukannya. Kasus perkosaan merupakan pilihan yang sulit. Meskipun 

bisa saja kita mengusulkan untuk memelihara anaknya hingga lahir, lalu 

diadopsikan ke orang lain, itu semua tergantung kematangan jiwa si ibu 

dan dukungan masyarakat agar anak yang dilahirkan tidak dilecehkan oleh 

masyarakat.  

Di beberapa negara sudah melegalisasi aborsi, sementara di 

Indonesia aborsi belum dilegalisasi, tetapi sering terdengar usulan-usulan 

agar di Indonesiapun aborsi dapat diizinkan menurut hukum dengan 

syarat-syarat tertentu. 

Perundang-undangan pidana di Indonesia mengenai aborsi di sini 

memiliki status hukum yang sifatnya illegal dan melarang aborsi tanpa 

pengecualian. Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana aborsi diatur 

dalam Pasal 346, 347, 348, dan 349. Aborsi yang terjadi di Indonesia tidak 

sedikit yang dilakukan dengan bantuan tenaga kesehatan. Dalam Kitab 

Undang-undang Hukum Pidana pasal 349 dinyatakan dengan jelas bahwa 

tabib, bidan, dan juru obat yang membantu melakukan aborsi maka 

terkena pidana dalam Pasal 347 dan 348 dapat ditambah dengan sepertiga 

dan dapat dicabut hak untuk menjalankan tugasnya dimana dilakukan 

kejahatannya tersebut. 
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Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan, 

yang dimaksud tenaga kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan 

diri dalam bidang kesehatan serta memiliki kemampuan dan atau 

ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis 

tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 

Undang-undang kesehatan tersebut memasukkan bidan kedalam tenaga 

kesehatan yang dimaksud. Untuk itu bidan bisa melakukan tindakan medis 

tertentu, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang 

No. 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Dibeberapa kasus abortus 

criminalis di Indonesia tidak sedikit yang pelakunya adalah bidan. 

Meskipun bidan mempunyai kewenangan untuk melakukan tindakan 

medis tertentu, tapi harus dengan alasan yang tepat.  

Tindak pidana aborsi menurut Pasal 15 Undang-undang No.23 

Tahun 1992 dibenarkan baik menurut hukum maupun menurut kesehatan, 

jika dilakukan dengan izin suami atau keluarga si ibu dan adanya indikasi 

medis yang mengaruskan diambil tindakan untuk itu, misalnya untuk 

penyelamatan nyawa ibu yang mengandung.   

Dengan adanya legalisasi aborsi di berbagai Negara, profesi medis 

menghadapi suatu situasi baru. Pada 1970 Asosiasi Kedokteran Dunia 

menanggapi situasi baru itu dengan mengeluarkan sebuah deklarasi pada 

mejelis Umumnya di  Oslo, Norwegia. Deklarasi Oslo ini dinyatakan 

bahwa di Negara-negara yang mengizinkannya menurut hukum, aborsi 

hanya boleh dilakukan sebagai tindakan terapeutik. Keputusan untuk 

mengakhiri kehamilan harus disetujui oleh dua dokter yang berkompeten 

di bidang itu dengan memenuhi persyaratan hukum setempat. Jadi 

Asosiasi Kedokteran Dunia hanya mengizinkan aborsi terapeutik. Sesudah 

Deklarasi Oslo mereka tidak memperluas izin tersebut sampai meliputi 

aborsi non-terapeutik. ( K. Bertens, 2001 : 10 ) 

Indonesia tidak terikat dengan deklarasi tersebut karena di 

Indonesia aborsi adalah perbuatan illegal dengan alasan apapun, sekalipun 
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itu dengan persetujuan dokter dan dilakukan oleh tenaga kesehatan secara 

aman dan mengikuti prosedur medis yang ada. 

Dengan berpedoman pada uraian di atas penulis tertarik untuk 

mengulas aborsi yang dilakukan oleh paramedis. Dalam hal ini penulis 

membahas dasar hukum yang dipakai Hakim dalam menjatuhkan putusan 

terhadap tindak pidana aborsi dan hambatan bagi Hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana aborsi. 

Berdasarkan latar belakang uraian di atas, penulis ingin mengupas 

lebih dalam masalah yang berhubungan dengan perbuatan aborsi dalam 

sebuah penulisan hukum yang berjudul : 

Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak Pidana 

Aborsi  Oleh Paramedis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri Karanganyar). 

 

B. PERUMUSAN MASALAH 

 

 Perumusan masalah dalam penelitian ini dimaksudkan untuk 

dijadikan pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian secara cermat 

dan tepat sesuai dengan prinsip-prinsip penelitian ilmiah.  

 Untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang 

penulis ajukan serta untuk lebih mengarahkan pembahasan, maka 

perumusan masalah yang diajukan adalah sebagai berikut : 

1. Apakah dasar hukum yang dipakai Hakim dalam menjatuhkan 

putusan terhadap tindak pidana aborsi oleh Paramedis di 

Pengadilan Negeri Karanganyar?  

2. Apakah hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri 

Karanganyar dalam menjatuhkan putusan terhadap  tindak 

pidana aborsi oleh Paramedis? 
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C. TUJUAN PENELITIAN 

Suatu kegiatan yang dilakukan haruslah memiliki tujuan yang 

hendak dicapai secara jelas. Begitupula dengan penelitian yang dilakukan 

oleh peneliti, baik bersifat untuk pengembangan ilmu dalam arti 

explanation, developmental, atau verifikasi ilmu, atau membantu 

memecahkan masalah tertentu. Tujuan penelitian diperlukan untuk 

memberikan arah dalam melangkah dengan maksud penelitian. Adapun 

tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Tujuan Obyektif 

a. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai Hakim dalam 

menjatuhkan putusan tehadap tindak pidana aborsi oleh paramedis. 

b. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi Hakim dalam 

menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana aborsi oleh 

paramedis. 

2. Tujuan Subyektif 

a. Untuk memperoleh data dan informasi sebagai bahan utama dalam 

penyusunan penulisan hukum guna melengkapi persyaratan yang 

diwajibkan dalam meraih gelar kesarjanaan di bidang ilmu hukum 

di Fakulatas Hukum Universitas Sebelas Maret. 

b. Untuk memperluas dan mengembangkan wawasan berpikir, 

menambah kemampuan penulis, khususnya dalam penulisan 

ilmiah di bidang ilmu hukum terutama dalam penulisan hukum 

pidana. 

c. Untuk mendorong penulis dalam berpikir kritis dan kreatif 

terhadap perkembangan hukum di Indonesia. 
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D. MANFAAT PENELITIAN 

 

Dengan adanya suatu penelitian tentunya diharapkan memberikan 

manfaat, terutama di bidang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan 

penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan didapat dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Manfaat Teoritis  

a. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi peningkatan dan pengembangan ilmu hukum pada 

umumnya dan khususnya hukum pidana terkait permasalahan 

yang berhubungan dengan aborsi. 

b. Hasil penelitian dapat digunakan untuk menambah bahan kajian 

penelitian selanjutnya. 

2. Manfaat Praktis 

a. Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir yang dinamis 

sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam 

mengimplemantasikan ilmu yang diperoleh. 

b. Untuk memberikan bahan masukan dan gagasan pemikiran 

kepada peminat masalah-masalah hukum khususnya hukum 

pidana yang berhubungan dengan tindak pidana aborsi. 

c. Hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai bahan untuk mengambil 

kebijakan preventif dan represif menanggulangi tindak pidana 

aborsi. 

 

E. METODE PENELITIAN 

 

Didalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu 

faktor penting yang menunjang suatu kegiatan dan proses penelitian. 

Metodelogi pada hakekatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara 

seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-

lingkungan yang dihadapinya ( Soerjono Soekanto, 1986 : 6 ). Karena itu 
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pemilihan jenis metode tertentu dalam suatu penelitian sangat penting 

karena akan berpengaruh pada hasil penelitian nantinya.  

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut : 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah 

penelitian hukum normatif, karena dalam melakukan penelitian hukum 

ini, penulis meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari 

bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum 

tersier. Bahan-bahan tersebut kemudian disusun secara sisitematis, 

dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti. 

2. Sifat Penelitian 

Adapun sifat penelitian yang digunakan penulis yaitu deskriptif. 

Penelitian hukum deskriptif dalam penulisan hukum ini adalah 

penelitian yang bersifat menggambarkan dasar hukum yang dipakai 

Hakim dalam menjatuhkan putusan tehadap tindak pidana aborsi oleh 

paramedis. 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil lokasi penelitian di 

Pengadilan Negeri karanganyar, karena di Pengadilan Negeri 

Karanganyar terdapat putusan hakim inkracht terhadap tindak pidana 

aborsi yang dilakukan oleh paramedis. 

4. Jenis Data dan Sumber Data Penelitian 

Jenis data yang penulis pergunakan dalam penelitian ini berupa 

data sekunder, yaitu data atau informasi hasil telaah dokumen 

penelitian yang telah ada sebelumnya, bahan kepustakaan seperti 

buku-buku, literatur, Koran majalah, jurnal, maupun arsip-arsip yang 

berkesesuaian dengan penelitian yang dilakukan. 
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Sumber data merupakan tempat dimana dan kemana data dari 

suatu penelitian dapat diperoleh. Sumber data dalam penelitian ini 

adalah sumber data sekunder yang terdiri atas : 

a) Bahan hukum primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang 

mengikat, terdiri dari: 

1) Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 29 / Pid / B / 

2007 / PN Kray. 

2)  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.  

3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 

b) Bahan hukum sekunder 

Merupakan bahan hukum yang erat hubungannya dengan 

bahan hukum primer dan dapat membantu memahami dan 

menganalisis bahan hukum primer, terdiri dari :  

1) Buku-buku ilmiah di bidang hukum. 

2) Makalah dan hasil-hasil ilmiah para sarjana. 

3) Literatur dan hasil penelitian. 

c) Bahan hukum tersier 

Adalah semua bahan hukum yang memberikan informasi 

tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti : 

1) Bahan dari media internet yang mengupas tentang tindak 

pidana aborsi dan dokumen publik dan catatan-catatan resmi 

(public documents and official records) yaitu dokumen yang 

berkaitan tindakan aborsi yang dilakukan melalui praktek 

dokter. 

2) Majalah dan surat kabar yang mengangkat masalah aborsi. 

3) Kamus ensiklopedia, dan lain-lain. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan studi 

kepustakaan. Pada studi kepustakaan bahan pustaka merupakan data 
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dasar yang dalam penelitian digolongkan sebagai data sekunder. Data 

sekunder tersebut mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, meliputi 

surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku, dan dokumen resmi 

yang dikeluarkan oleh pemerintah. (Soerjono Soekanto & Srimamudji, 

1985 : 24) 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan langkah selanjutnya untuk mengolah 

hasil penelitian menjadi suatu laporan. Teknik analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan analisis isi (content analysis) yaitu 

serangkaian metode untuk menganalisa isi segala bentuk komunikasi 

dengan mereduksi seluruh isi komunikasi menjadi serangkaian 

kategori yang mewakili hal-hal yang ingin diteliti (Krippendrof, 1981). 

Mengenai kegiatan analisis isi dalam penelitian ini adalah 

menguraikan dan menganalisis dasar pertimbangan putusan Hakim 

terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh paramedis. Setelah 

analisis data selesai, maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif 

yaitu dengan jalan menuturkan dan menggambarkan sesuai dengan 

permasalahan yang diteliti dan data yang diperoleh. 

 

F. Sistematika Penulisan Hukum 

 

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang 

sistematika penulisan hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam 

penulisan hukum maka penulis menggunakan sistematika penulisan 

hukum. Adapaun sistematika penulisan hukum ini terdiri dari 4 ( empat ) 

bab yang tiap bab terbagi dalam sub-sub bagian yang dimaksudkan untuk 

memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasil penelitian ini. 

Sistematika keseluruhan penulisan hukum ini adalah sebagi berikut : 

 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 BAB I   PENDAHULUAN 

Dalam bab ini penulis memberikan gambaran 

penulisan hukum mengenai latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metodologi penelitian yang digunakan 

dalam penelitian ini dan sistematika penulisan 

hukum. 

 

 BAB II   TINJAUAN PUSTAKA 

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang tinjauan 

umum tentang hukum pidana, tinjauan umum 

tentang tindak pidana, tinjauan umum tentang 

penyertaan, tinjauan umum tentang kejahatan 

terhadap nyawa, serta tinjauan umum tentang tindak 

pidana aborsi ditinjau dari KUHP dan Undang-

undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. 

 

 BAB III  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini penulis akan membahas dan 

menjawab permasalahan yang telah ditentukan 

sebelumnya yang meliputi : pertama, dasar hukum 

yang dipakai Hakim Pengadilan Negeri 

Karanganyar dalam menjatuhkan putusan terhadap 

tindak pidana aborsi oleh Paramedis. Kedua, 

hambatan yang dihadapi Hakim Pengadilan Negeri 

Karanganyar dalam menjatuhkan putusan terhadap 

tindak pidana aborsi oleh Paramedis. 

 

 BAB IV  PENUTUP 

Dalam bab ini berisi kesimpulan dari jawaban-

jawaban permasalahan yang menjadi objek 
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penelitian dan saran yang didasarkan pada 

kesimpulan yang ada. 

 

 DAFTAR PUSTAKA 

 

 LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A.  Kerangka Teori 

1.  Tinjauan Umum tentang Hukum Pidana 

a) Pengertian Hukum Pidana 

  Kata-kata hukum pidana merupakan kata-kata yang 

mempunyai lebih dari satu pengertian, maka tidak ada satu pun 

rumusan di antara rumusan-rumusan yang ada, yang dapat 

dianggap sebagai rumusan yang sempurna yang dapat 

diberlakukan umum. 

  Salah satu pengertian hukum pidana diperoleh dari 
pendapat W.L.G. Lemaire yaitu hukum pidana itu terdiri dari 
norma-norma yang berisi keharusan-keharusan dan larangan-
larangan yang (oleh bentuk undang-undang) telah dikaitkan 
dengan suatu sanksi berupa hukuman, yakni suatu penderitaan 
yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat juga dikatakan, 
bahwa hukuman pidana itu merupakan suatu sistem norma-norma 
yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana (hal 
melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dimana terdapat 
suatu keharusan untuk melakukan sesuatu) dan dalam keadaan-
keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan, serta hukuman 
yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan-tindakan 
tersebut. (P.A.F. Lamintang, 1996 : 2) 

b) Kedudukan Hukum Pidana Dalam Hukum 

 Hukum pidana sebagai salah satu bagian dari hukum pada 

umumnya mempunyai persamaan dengan hukum-hukum lain, 

yaitu bahwa semua hukum memuat sejumlah ketentuan-ketentuan 

untuk menjamin agar norma-norma yang diakui di dalam hukum 

itu benar-benar akan ditaati orang.  

 Hukum pidana juga mempunyai perbedaan dengan hukum-

hukum yang lain. Perbedaan hukum pidana dengan hukum-hukum 

yang lain adalah didalamnya orang mengenal adanya suatu 

kesengajaan untuk memberikan suatu akibat hukum berupa suatu 
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penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk suatu hukuman 

kepada mereka yang telah melakukan suatu pelanggaran terhadap 

keharusan-keharusan atau larangan-larangan yang telah ditentukan 

di dalamnya. Penderitaan yang ada dalam hukum pidana pun 

berbeda dengan hukuman yang ada dalam hukum-hukum yang 

lain, karena dalam hukum pidana mengenal lembaga perampasan 

kemerdekaan yang dapat dikenakan oleh hakim terhadap orang-

orang yang telah melanggar norma-norma yang telah diatur dalam 

hukum pidana. Bahkan di dalamnya dikenal lembaga perampasan 

nyawa dalam bentuk hukuman mati, yang secara nyata tidak 

dikenal dalam hukum-hukum yang lain pada umumnya.  

 Adanya penderitaan yang bersifat khusus dalam bentuk 

hukuman-hukuman tersebut di atas, menjadikan hukum pidana 

mendapatka tempat tersendiri diantara hukum-hukum yang lain. 

Menurut pendapat para sarjana, hukum pidana hendaknya 

dipandang sebagai suatu ultimum remidium atau sebagai upaya 

terakhir untuk memperbaiki kelakuan manusia. (P.A.F. Lamintang, 

1996 : 17)  

 Menurut Van Bemmelen ultimum remidium adalah 

remidium haruslah diartikan sebagai alat, bukan sebagai alat untuk 

memulihkan ketidakadilan atau untuk memulihkan kerugian, 

melainkan sebagai alat untuk memulihkan keadaan yang tidak 

tentram di dalam masyarakat, apabila terhadap ketidakadilan 

tersebut tidak dilakukan sesuatu, maka hal tersebut dapat 

menyebabkan orang akan main hakim sendiri. 

2. Tinjaun Umum Tentang Tindak Pidana 

a) Pengertian Tindak Pidana 

 Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah 

bahasa Belanda yaitu strafbaar feit. Dalam Pasal 11 ayat (1) RUU 

KUHP Tahun 2005 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan 
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tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan 

sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan 

sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. 

Berbagai macam pendapat dikemukakan para sarjana mengenai 

pengertian tindak pidana, diantaranya : 

(1) Menurut Pompe  

 Tindak pidana atau strafbaar Feit sebagai suatu 
pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) 
yang dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja telah 
dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan 
hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan 
umum. (P.A.F. Lamintang, 1996 : 182) 

(2)     Menurut Van Hattum 

 Tindak pidana atau strafbaar feit diartikan sebagai 

suatu tindakan yang karena telah melakukan tindakan 

semacam itu membuat seseorang menjadi dapat 

dihukum. (P.A.F. Lamintang, 1996 : 184) 

(3)  Menurut Simons 

 Tindak pidana atau strafbaar feit sebagai suatu 
tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh 
undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan 
yang dapat dihukum. (P.A.F. Lamintang, 1996 : 185) 

b) Unsur-unsur Tindak Pidana 

(1) Unsur subjektif dari tindak pidana adalah : 

a) Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau culpa). 
b) Maksud atau niat (sesuai Pasal 53 ayat (1) KUHP). 
c) Macam-macam maksud. 
d) Merencanakan lebih dahulu. 
e) Perasaan takut seperti yang terdapat dalam Pasal 308 

KUHP. 
(2) Unsur Objektif dari tindak pidana adalah : 

a) sifat melanggar hukum. 
b) Kualitas dari si pelaku. 
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c) Kasualitas, yaitu hubungan antara suatu tindakan 
sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai 
akibat. (P.A.F. Lamintang, 1996 : 193) 

c) Jenis-jenis Tindak Pidana 

(1) Delik dolus dan delik culpa 

Bagi delik dolus diperlukan adanya kesengajaan, misalnya 

Pasal 338 KUHP yaitu “dengan sengaja menyebabkan 

matinya orang lain”, sedangkan pada delik culpa, orang 

sudah dapat dipidana bila kesalahannya itu berbentuk 

kealpaan, misalnya menurut Pasal 359 KUHP dapat 

dipidananya orang yang menyebabkan matinya orang lain 

karena kealpaannya.  

(2) Delicta commissionis, delicta ommissionis, delicta 

commissionis perommissionem commissa 

Delicta commissionis adalah delik yang terdiri dari 

melakukan sesuatu (berbuat sesuatu) perbuatan yang 

dilarang oleh aturan-aturan pidana, misalnya mencuri 

(Pasal 362), penggelapkan (Pasal 372), penipuan (Pasal 

378). Sedangkan delicta commissionis adalah delik yang 

terdiri dari tidak berbuat atau melakukan sesuatu padahal 

mestinya berbuat. Misalnya delik dirumuskan dalam Pasal 

164, mengetahui suatu pemufakatan jahat (samenspanning) 

untuk melakukan kejahatan yang disebut dalam pasal itu, 

pada saat masih ada waktu untuk mencegah kejahatan, 

tidak segera melaporkan kepada instansi yang berwajib 

atau orang yang terkena. Pasal 224 “tidak mengindahkan 

kewajiban menurut undang-undang sebagai saksi atau ahli. 

Selain itu, ada pula yang dinamakan delicta commissionis 

perommissionem commissa, yaitu delik-delik yang 

umumnya terdiri dari berbuat sesuatu, tetapi dapat pula 

dilakukan dengan tidak berbuat, misalnya seorang ibu yang 
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merampas nyawa anaknya dengan jalan tidak memberi 

makan anak itu. 

(3) Delik biasa dan delik yang dikualifisir (dikhususkan)  

Delik yang dikualifisir adalah delik biasa ditambah dengan 

unsur-unsur lain yang memberatkan ancaman pidananya. 

Ada kalanya unsur-unsur lain itu mengenai cara yang khas 

dalam melakukan delik biasa, ada kalanya obyek yang 

khas, ada kalanya pula mengenai akibat yang khas dari 

perbuatan yang merupakn delik biasa tadi. Misalnya Pasal 

351 KUHP yaitu penganiayaan biasa, sedangkan Pasal 

353,354, 355 dan 356 adalah penganiayaan yang 

dikualifisir, karena mungkin cara yang digunakan pelaku  

maupun akibatnya adalah lebih khusus daripada dalam 

penganiayaan biasa.   

(4) Delik menerus dan tidak menerus 

Delik menerus perbuatan yang dilarang menimbulkan 

keadaan yang berlangsung terus. Misalnya Pasal 333 

KUHP yaitu orang yang merampas kemerdekaan orang 

lain secara tidak sah (wederrechtelijke vrijheids-beroving). 

Keadaan yang dilarang itu berjalan terus sampai si korban 

dilepas atau mati. Jadi perbuatan yang dilarang tidak habis 

ketika perbuatannya selesai misalnya seperti dalam 

pencurian. Sesungguhnya setelah perbuatan selesai yaitu 

dibawanya si korban ketempat penahanan akibat dari 

perbuatan tersebut berjalan terus selama waktu penahanan. 

(Moeljatno, 2002 : 75) 

d) Pertanggungjawaban Dalam Hukum Pidana 

 Asas dalam pertanggungjawaban hukum pidana adalah 

tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (Geen straf zonder schuld, 

Actus non facit reum nisi mens sir rea). Asas ini tidak tersebut 
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dalam hukum tertulis tapi dalam hukum yang tidak tertulis yang 

juga berlaku di Indonesia.  

 Orang dapat dikatakan mempunyai kesalahan, jika dia pada 

waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat 

dapat dicela karenanya, yaitu kenapa melakukan perbuatan yang 

merugikan masyarakat padahal mampu untuk mengetahui makna 

perbuatan tersebut dan dapat menghindari perbuatan tersebut. Hal 

tersebut menyimpulkan bahwa perbuatan tersebut memang sengaja 

dilakukan. 

 Menurut Simons kesalahan adalah adanya keadaan psychis 

yang tertentu pada orang yang melakukan perbuatan pidana dan 

adanya hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan yang 

dilakukan yang sedemikian rupa, sampai orang itu dapat dicela 

karena melakukan perbuatan tersebut. 

 Tidak dimungkinkan pemisahan antara keadaan batin 

dengan hubungan antara keadaan tersebut dengan perbuatan, 

karena kesengajaan tidak dapat dipikirkan kalau tidak ada 

kemampuan bertanggung jawab. Tidak mungkin ada alasan 

pemaaf, jika orang tidak mampu bertanggung jawab atau tidak 

mempunyai salah satu bentuk kesalahan. 

 Dapat disimpulkan bahwa kesalahan mempunyai unsur-

unsur sebagai berikut : 

(1) Adanya perbuatan pidana 

(2) Adanya kemampuan bertanggung jawab 

(3) Adanya kesalahan yang berupa kesengajaan dan kealpaan 

(4) Tidak ada alasan pemaaf. (Moeljatno, 2002 : 153) 

e) Kemampuan Bertanggung Jawab  

 Syarat dipidananya seseorang adalah orang tersebut 

mempunyai kemampuan bertanggung jawab atas apa yang 

diperbuatnya. Hal itu berarti orang tersebut harus dalam keadaan 

sehat secara psychis. 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



  Dalam KUHP tidak terdapat pengertian kesalahan, tapi hal 

yang berhubungan dengan kemampuan bertanggung jawab 

terdapat dalam ketentuan Pasal 44 ayat (1), (2), (3) KUHP yang 

berbunyi :  

(1) barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena 
jiwanya cacat dalam tubuhnya (gebrekkige ontwikkeling) 
atau terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak 
dipidana.  

(2) jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat 
dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena 
jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu karena 
penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang 
itu dimasukkan ke dalamn rumah sakit jiwa, paling lama 
satu tahun sebagai waktu percobaan. 

(3) ketentuan tersebut dalam ayat 2 hanya berlaku bagi 
Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan 
Negeri. 

 Menurut Moeljatno ada dua syarat seseorang dikatakan 

mempunyai kemampuan bertanggung jawab, yaitu : 

(1) Kemampuan untuk membeda-bedakan antara perbuatan 

yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang 

melawan hukum. 

(2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut 

keinsyafan tenetang baik dan buruknya perbuatan tadi. 

 Kemampuan untuk membeda-bedakan antara yang baik dan 

yang buruk merupakan faktor akal (intelektual factor) yaitu dapat 

membeda-bedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang 

tidak diperbolehkan, sedangkan yang kedua adalah faktor perasaan 

atau kehendak (volitional factor) yaitu dapat menyesuaikan 

tingkah-lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan 

dan mana yang tidak diperbolehkan.  

 Konsekuensi dari kedua faktor tersebut adalah bagi orang 

yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan 

tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai 
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kesalahan, sehingga walaupun perbuatan yang dilakukan 

merupakan perbuatan pidana, tidak dapat dipertanggungjawabkan 

kepadanya. (Moeljatno, 2002 : 165) 

f) Alasan Penghapus Pidana 

 Seseorang dapat dibebaskan dari suatu pidana atau tidak 

dijatuhi pidana karena adanya alasan tertentu yang disebut sebagai 

alasan penghapus pidana. Dalam KUHP tidak disebutkan istilah-

istilah alasan pembenar dan alasan pemaaf, namun dalam Titel ke-

3 dari buku pertama KUHP hanya menyebutkan alasan-alasan 

yang menghapuskan pidana. 

 Dalam teori hukum pidana pada umumnya alasan-alasan 

penghapus pidana dibedakan menjadi :  

(1) Alasan pembenar, yaitu alasan yang menghapuskan sifat 

melawan hukumnya perbuatan, sehingga apa yang 

dilakukan oleh terdakwa lalu menjadi perbuatan yang 

patut dan benar. 

(2) Alasan pemaaf, yaitu alasan yang menghapuskan 

kesalahan terdakwa. Perbuatan yang dilakukan terdakwa 

tetap bersifat melawan hukum jadi tetap merupakan 

perbuatan pidana, karena tidak ada kesalahan. 

(3) Alasan penghapus penuntutan, dalam alasan penghapus 

penuntutan ini perbuatan pidana yang dilakukan oleh 

seseorang tidak diajukan ke muka sidang pengadilan, 

sehingga pelaku tidak dipidana. Tidak diajukannya pelaku 

ke muka sidang pengadilan karena dihapuskan 

penuntutannya terhadap perbuatan tersebut.  

  Alasan-alasan penghapus pidana diatur dalam Buku I Bab 

II KUHP khususnya Pasal 44 ayat (1) yaitu tentang 

ketidakmampuan dalam bertanggung jawab. Pada umumnya yang 

dipandang orang sebagai alasan pembenar adalah Pasal 49 ayat (1) 

yaitu tentang pembelaan terpaksa, Pasal 50 yaitu tentang 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



melaksanakan ketentuan undang-undang serta Pasal 51 ayat (1) 

yaitu tentang melaksanakan perintah dari pihak atasan. Sedangkan 

yang dipandang sebagai alasan pemaaf adalah Pasal 49 ayat (2) 

tenatang pembelaan yang melampaui batas, Pasal 51 ayat (2) 

tentang perintah jabatan yang tanpa wenang. 

 Mengenai Pasal 48 tentang daya paksa (overmacht) ada yang 

memandang sebagai alasan pembenar dan ada yang memandang 

sebagai alasan pemaaf. (Moeljatno, 2002 :137)  

3. Tinjauan Umum Tentang Penyertaan 

a) Bentuk-bentuk Penyertaan  

 Penyertaan adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada 

waktu orang lain melakukan suatu tindak pidana. Orang-orang 

yang termasuk dalam penyertaan diatur dalam Pasal 55 dan Pasal 

56 KUHP.  

(1) Pasal 55 
a) Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu 

perbuatan pidana : 
Ke-1. mereka yang melakukan, yang 

menyuruhlakukan dan yang turut serta 
melakukan perbuatan; 

Ke-2. mereka yang dengan memberi atau 
menjanjikan sesuatu, dengan 
menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, 
dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, 
atau denngan memberi kesempatan, sarana 
atau keterangan, sengaja menganjurkan 
orang lain supaya melakukan perbuatan. 

b) Terhadap penganjur hanya perbuatan yang sengaja 
dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta 
akibat-akibatnya. 

(2)  Pasal 56 
 Dipidana sebagai pembantu (medeplichtige) sesuatu 

kejahatan : 
Ke-1. mereka yang dengan sengaja memberi 

bantuan pada waktu kejahatan dilakukan ; 
Ke-2. mereka yang sengaja memberi kesempatan, 

sarana atau keterangan untuk melakukan 
kejahatan. 
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 Dari Pasal 55 dan 56 dapat ditarik kesimpulan bahwa 

bentuk-bentuk penyertaan adalah sebagai berikut : 

(1) Dipidana sebagai pembuat : 

a) Yang melakukan 

b) Yang menyuruhlakukan 

c) Yang turut serta melakukan  

d) Yang sengaja menganjurkan 

(2) Pembantu, dibedakan menjadi 2, yaitu : 

a) Pemberi bantuan pada saat pelaksanaan kejahatan. 

b) Pemberi bantuan sebelum pelaksanaan kejahatan. 

b) Pemidanaan Dalam Penyertaan  

 Mengenai pidana dalam bentuk penyertaan adalah 

diperberat sepertiga dari ancaman pidana pokok, yaitu mereka 

yang dalam bentuk penyertaan di pidana sebagai pembuat yaitu 

yang melakukan, yang menyuruhlakukan, yang turut serat 

melakukan dan yang sengaja menganjurkan.. Dalam hal pembantu 

ancaman pidananya merupakan peringanan yaitu dikurangi 

sepertiga dari ancaman pidana pokok untuk kejahatan yang umum. 

Tetapi dalam kejahatan-kejahatan tertentu pembantu dapat 

dikenakan ancaman pidana yang sama dengan pelaku, bahkan 

dapat diperberat sepertiga dari ancaman pidana pokok. Pembantu 

yang ancaman pidananya diperberat sepertiga dari pidana pokok 

adalah mereka yang melakukan kejahatan padahal mereka 

seharusnya dapat menolong atau melindungi korban seperti dalam 

tindak pidana aborsi yang pelakunya adalah termasuk dalam 

tenaga kesehatan atau paramedis, sebagaimana telah disebutkan 

dalam Pasal 349 KUHP yaitu pidana dalam Pasal 346, 347, 348 

ditambah aepertiga dan dapat dicabut haknya untuk menjalankan 

pencarian dimana kejahatan dilakukan. 
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4. Tinjauan Umum Tentang Kejahatan Terhadap nyawa 

  Kitab Undang-undang Hukum Pidana ( KUHP ) adalah 

sumber utama dari hukum pidana positif Indonesia, yang 

didalamnya mengatur tentang aturan umum hukum pidana ( Buku 

I ) dan rumusan-rumusan tindak pidana baik berupa kejahatan 

maupun pelanggaran ( Buku II dan III ). Tindak pidana adalah 

ketentuan berupa rumusan tentang perbuatan tertentu ( aktif 

maupun pasif ) yang dilarang untuk dilakukan oleh orang yang 

disertai ancaman pidana tertentu bagi barang siapa yang 

melakukan perbuatan yang menjadi larangan itu. 

  Dari sudut obyek kejahatan, tindak pidana-tindak pidana 
dalam KUHP dapat dibedakan menjadi kelompok kejahatan 
terhadap dan yang berhubungan dengan benda-benda ( keadaan ) 
sebagai obyek hukum, serta tindak pidana terhadap dan yang 
berhubungan dengan subyek hukum ( orang dan badan ). 
Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa ini termasuk pada kelompok 
yang disebutkan kedua. Sebagian kejahatan yang sering sekali 
terjadi di masyarakat adalah kejahatan terhadap tubuh dan nyawa 
orang. Hampir setiap hari kita membaca di koran maupun berita 
media elektronik tentang terjadinya perbuatan-perbuatan 
penyerangan terhadap tubuh dan nyawa, baik dilakukan oleh 
pribadi maupun kelompok orang-orang bahkan sebagian telah 
berubah menjadi anarkhis. ( Adami Chazawi, 2001 ) 

 Kejahatan terhadap nyawa (misdrijven tegen bet leven) 

adalah berupa penyerangan terhadap nyawa orang lain. 

Kepentingan hukum yang dilindungi dan yang merupakan obyek 

kejahatan ini adalah nyawa manusia. Kejahatan terhadap nyawa 

dalam KUHP dapat dikelompokkan atas 2 dasar, yaitu atas dasar 

unsur kesalahannya dan atas dasar obyeknya (nyawa).  

a) Atas dasar kesalahan 

(1) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan dengan 

sengaja, adalah kejahatan yang dimuat dalam Bab XIX 

KUHP, Pasal 338 s/d 350 

(2) Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan kealpaan, 

dimuat dalam Bab XXI (khusus Pasal 359) 
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b) Atas dasar obyeknya 

(1) Kejahatan terhadap nyawa orang pada umumnya, dimuat 

dalam Pasal 338; Pasal 339; Pasal 340; Pasal 344; Pasal 

345 KUHP. 

(2) Kejahatan terhadap nyawa bayi pada saat atau tidak lama 

setelah dilahirkan, dimuat dalam Pasal 341; Pasal 342; 

Pasal 343 KUHP. 

(3) Kejahatan terhadap nyawa bayi yang masih ada dalam 

kandungan ibu (janin), dimuat dalam Pasal 299; Pasal 

346; Pasal 347; Pasal 348; Pasal 349 KUHP. (Adami 

Chazawi, 2000 : 55) 

5. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Aborsi 

a) Sejarah Aborsi 

  Sepanjang sejarah umat, aborsi sering ditemukan di 

berbagai tempat dan kebudayaan. Tetapi pada zaman dulu aborsi 

dilakukan diluar profesi medis misalnya oleh dukun. Profesi medis 

sendiri dengan tegas menolak aborsi. Peraturan hukum anti aborsi 

di banyak Negara baru disusun selama abad ke-19. Pada masa 

tersebut undang-undang anti aborsi dibentuk, alasan utamanya 

adalah kebijakan kependudukan, bukan pertimbangan moral yang 

eksplisit. Tendensi anti aborsi berakar begitu kuat dalam tradisi 

profesi kedokteran, karena profesi kedokteran sangat menjunjung 

tinggi sumpah Hippokrates (The Hippocratic oath).  

  Setelah Perang Dunia II Sumpah Hippokrates dirumuskan 

kembali. Deklarasi Jenewa yang dikeluarkan oleh Asosiasi 

Kedokteran Dunia (WMA) pada tahun 1948 merupakan upaya 

untuk menuangkannya dalam bentuk modern. Deklarasi ini 

menjadi sumber bagi semua anggota WMA untuk merumuskan 

Sumpah Dokter mereka masing-masing termasuk Indonesia. 

Deklarasi Jenewa tetap mempertahankan tradisi anti aborsi dengan 
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menegaskan : I will the utmost respect for human life from the time 

of conception. Pada tahun 1983 oleh Majelis Umum WMA, from 

the time of conception diubah menjadi from its  beginning. (K. 

Bertens, 2002 : 7) 

b) Pengertian Aborsi 

  Abortus provocatus adalah istilah latin yang secara resmi 
dipakai dalam kalangan kedokteran dan hukum. Yang artinya 
adalah dengan sengaja mengakhiri kehidupan kandungan dalam 
rahim seorang wanita hamil. Berbeda dengan abortus spontaneous 
yaitu kandungan seorang wanita hamil yang gugur secara spontan. 
Untuk itu perlu dibedakan antara pengguguran kandungan dan 
keguguran. Pengguguran kandungan dilakukan dengan sengaja, 
sedangkan kegugurang terjadi secara tidak disengaja. Untuk 
menunjukkan pengguguran kandungan, istilah yang sering 
digunakan sekarang adalah aborsi. ( K. Bertens, 2002 : 1 ) 

  Pengertian aborsi sangat beragam, oleh karena itu penulis 

mengambil beberapa pengertian aborsi yaitu sebagai berikut : 

(1) Menurut pengertian secara medis 

  Aborsi adalah gugur kandungan atau keguguran dan 

keguguran itu sendiri berarti berakhirnya kehamilan, 

sebelum fetus dapat hidup sendiri di luar kandungan. 

(Abdul Mun’im Idries, 1997 : 244) 

(2) Menurut Ensiklopedi Indonesia  

  Aborsi adalah pengakhiran kehamilan sebelum 

masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 

1000 gram. (Wila Chandrawila, 2001 : 75) 

(3) Aborsi atau pengguguran kandungan adalah terminasi 

(penghentian) kehamilan yang disengaja (abortus 

provocatus). 

 Abortus provocatus meliputi : 

a) Abortus provocatus medicalis, yaitu penghentian 

kehamilan (terminasi) yang disengaja karena alasan 
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medik. Praktek ini dapat dipertimbangkan, dapat 

dipertanggungjawabkan, dan dibenarkan oleh hukum. 

b) Abortus provocatus criminalis, yaitu penghentian 

Kehamilan atau pengguguran yang melanggar kode etik 

kedokteran, melanggar hukum agama, dan melanggar 

undang-undang (kriminal). Cara tersebut kasusnya dapat 

diperkarakan, dan haram menurut syariat Islam. (Dadang 

Hawari, 2006 : 62) 

c) Jenis-jenis Aborsi  

(1) Aborsi/pengguguran/ArocuredAbortion/AbortusProvocat

us/Induced abortion 

Secara medis, aborsi adalah penghentian dan pengeluaran 

hasil kehamilan dari rahim sebelum janin bisa hidup 

diluar kandungan (viabiliti). Umur janin bisa hidup di 

luar kandungan ini ada yang memberi batas 20 minggu, 

tetapi ada pula yang memberi batas 24 minggu. Kalau 

pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut immature, 

sedangkan yang berumur 7-9 bulan disebut premature, 

berumur 9 bulan atau lebih sisebut mature. Jadi 

pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai 

sengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran / 

aborsi, akan tetapi kalau pengeluaranya dilakukan 

sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin 

disebut pembunuhan bayi (infanticide). Dengan kata 

pengeluaran itu dimasudkan bahwa keluarnya janin 

dilakukan secara sengaja oleh campur tangan manusia, 

baik melalui alat mekanik, obat atau cara lainnya. Karena 

janin itu dikeluarkan secara sengaja dengan campur 

tangan manusia, maka aborsi jenis ini disebut dengan 

“procured abortion” atau abortus provocatus atau aborsi 

yang disengaja.  
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(2) Keguguran/Miscarriage 

Keguguran adalah berhentinya kehamilan sebelum bayi 

bias hidup di luar kandungan tanpa campur tangan 

manusia.  

(3) Aborsi Therapeutic/ medicinalis 

Aborsi therapeutic adalah penghentian kehamilan dengan 

indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu si janin, 

atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada 

kesehatan/tubuhnya yang tidak bias dikembalikan lagi. 

(4) Aborsi Kriminalis 

Aborsi kriminalis adalah penghentian kehamilan sebelum 

janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan 

lain, selain therapeutic, dan dilarang oleh hukum. Apa 

yang disebut aborsi kriminalis disuatu negara tidak selalu 

sama dengan yang berlaku di Negara lain. Di beberapa 

Negara, aborsi yang dilakukan sebelum berumur 3 bulan 

tidak dilarang, sedangkan di Indonesia semua bentuk 

aborsi, kecuali karena alasan indikasi medis (therapeutic) 

adalah aborsi kriminalis. 

(5) Aborsi Eugenetik 

Aborsi eugenetik adalah penghentian kehamilan untuk 

menghindari kelahiran bayi yang cacat atau bayi yang 

mempunyai penyakit genetis. Eugenisme adalah ideologi 

yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya 

yang unggul/baik saja.  

(6) Aborsi Langsung-Tak Langsung 

Aborsi langsung adalah tindakan (intervensi medis) yang 

tujuannya secara langsung ingin membunuh janin yang 

ada dalam rahim sang ibu. Sedangkan aborsi tak 

langsung ialah suatu tindakan (intervensi medis) yang 

mengakibatkan aborsi, meskipun aborsinya sendiri tidak 
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dimaksudkan dan bukan menjadi tujuan dalam tindakan 

ini.  

(7) Selective Abortion 

Selective abortion adalah penghentian kehamilan karena 

janin yang dikandung tidak memenuhi kriteria yang 

diinginkan. Selective abortion banyak dilakukan wanita 

yang mengadakan “pre natal diagnosis” yakni diagnosis 

janin ketika ia masih ada dalam kandungan. 

(8) Embryo Reduction (pengurangan embrio) 

Orang yang melakukan pembuahan artificial (IVF) cukup 

banyak yang mengalami kelebihan janin. Dalam prose 

situ, wanita yang menjalani perawatan kesuburan 

dirangsang dengan hormon kesuburan, sehingga dalam 

waktu ynag bersamaan keluar sekitar 6 ovum yang siap 

untuk dibuahi.  Meskipun semua ovum itu dibuahi, 

biasanya tidak semuanya dimasukkan ke dalam rahim, 

yang dimasukkan ke dalam rahim antara 3-6 buah. Hal 

ini dimaksudkan untuk memperbesar kemungkinan 

hamil. Jika terjadi lebih dari 2 janin berkembang 

bersama-sama, maka biasanya dokter akan menganjurkan 

untuk menggugurkan beberapa janin itu dan menyisakan 

satu atau dua janin saja, sebab kalau terlalu banyak janin 

di dalam rahim, janin akan mengalami hambatan 

perkembangan, atau bahkan tidak sehat 

perkembangannya. Aborsi seperti inilah yang disebut 

pengurangan embrio. 

(9) Partial birth Abortion 

Partial birth abortion adalah istilah politis atau hukum 

yang dalam istilah medis dikenal dengan nama intact 

dilation and extraction (D&Y). cara ini dilakakukan 

dengan memberikan obat-obatan kepada wanita hamil, 
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tujuannya agar leher rahim membuka secara premature. 

Tindakan selanjutnya adalah menggunakan alat khusus, 

dokter memutar posisi bayi, sehingga yang keluar lebih 

dulu adalah kakinya. Lalu bayi ditarik keluar, tetapi tidak 

seluruhnya, agar kepala bayi tetap berada di dalam tubuh 

ibunya. Ketika kepala masih di dalam, kemudian ditusuk 

dengan alat yang tajam, dan menghisap otak si bayi, 

sehingga bayi mati. Sesudah bayi itu mati baru bayi 

dikeluarkan semua dari dalam tubuh si ibu. (CB. 

Kusmaryanto, 2002 : 11) 

d) Akibat Aborsi 

 Pada setiap abortus provocatus, baik abortus provocatus 

medicalis maupun abortus provocatus criminalis dapat berakibat 

fatal terhadap kesehatan dan keselamatan bagi ibu yang 

mengandung. Akibat yang dapat ditimbulkan dari tindakan aborsi 

antara lain : 

(1) Kematian  

Kematian yang diakibatkan karena dilakukannya aborsi 

disebabkan oleh beberapa hal, antara lain karena pendarahan. 

Pendarahan dapat terjadi, apabila terdapat bagian janin yang 

tertinggal dalam rahim. Selain itu, pendarahan juga dapat 

juga disebabkan karena kerokan yang terlalu keras dan kasar 

pada rahim, sehingga menimbulkan luka. Kematian juga 

dapat terjadi karena infeksi yang terjadi dalam kandungan 

sebagai akibat dari kurang sterilnya alat-alat yang digunakan 

pada saat melakukan aborsi. Disamping itu, kematian dapat 

terjadi karena pembiusan, misalnya karena tekhnik 

pembiusan yang salah, kesalahan dosis obat bius, pembiusan 

yang terlalu dalam atau karena alasan anestesinya. 
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(2) Susah hamil lagi 

Wanita yang pernah melakukan aborsi kadang-kadang susah 

untuk hamil lagi karena saluran telur saling melekat. 

Lekatnya saluran telur membuat jalan menjadi tertutup dan 

buntu, sehingga telur tidak dapat memasuki rongga rahim dan 

sperma tidak dapat bertemu dengan sel telur. 

(3) Kanker leher rahim atau indung telur 

Wanita yang pernah melakukan aborsi beresiko lebih besar 

terkena kanker leher rahim atau indung telur dibandingkan 

dengan wanita yang belum pernah melakukan aborsi. Ini 

terjadi akibat infeksi dari kuman-kuman penyebab kanker 

leher rahim atau akibat dari adanya luka pada leher rahim 

oleh alat-alat yang digunakan pada saat melakukan aborsi. 

(4) Kanker payudara 

Terhadap wanita yang pernah melakukan abortus provocatus 

selain lebih beresiko terkena kanker leher rahim juga dua kali 

lebih beresiko terkena kanker payudara dibanding dengan 

wanita yang belum pernah melakukan abortus provocatus. 

Timbulnya kanker payudara berkaitan erat dengan sistem 

hormonal. 

(5) Rahim jebol  

Abortus provocatus berpotensi merusak dinding rahim 

terutama bila pengerokan dinding rahim terlalu kuat dan 

keras. Semakin tua usia kehamilan, dinding rahim akan 

semakin tipis. Keadaan tersebut mengakibatkan rahim mudah 

jebol oleh peralatan yang digunakan dalam melakukan 

aborsi. Wanita yang mengalami ini akan mengalami 

pendarahan dan apabila terlambat ditolong akan berakibat 

kematian. 
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(6) Gangguan jiwa 

Banyak wanita yang setelah melakukan abortus provocatus, 

jiwanya terganggu. Mereka mengalami anniversary 

syndrome, yaitu selalu ingat kembali pada peristiwa yang 

menimbulkan rasa bersalah dan berdosa. Pada akhirnya rasa 

bersalah ini akan menimbulkan keluhan-keluhan kejiwaan 

seperti: susah tidur, gelisah, cemas, kehilangan gairah hidup, 

takut akan pikiran sendiri, mimpi buruk, dan lain sebagainya. 

e) Tindak Pidana Aborsi Dalam KUHP 

 Jenis aborsi yang terdapat dalam Kitab Undang-undang 

Hukum Pidana termasuk aborsi provocatus criminalis. KUHP 

mengkualifikasikan jenis aborsi tersebut sebagai kejahatan 

terhadap nyawa. Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengatur 

tindakan aborsi dalam Pasal 299; Pasal 346; Pasal 347; Pasal 348; 

Pasal 349. 

(1) Pasal 299 
a) Barangsiapa dengan sengaja mengobati seorang 

wanita atau menyuruhnya supaya diobati, dengan 
diberitahukan atau ditimbulkan harapan, bahwa 
karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, 
diancam dengan pidana penjara paling lama empat 
tahun atau denda paling banyak tiga ribu rupiah. 

b) Jika yang bersalah, berbuat demikian untuk mencari 
keuntungan, atau menjadikan perbuatan tersebut 
sebagai pencarian atau kebiasaan, atau jika dia 
seorang tabib, bidan, atau juru obat; pidananya dapat 
ditambah sepertiga. 

c) Jika yang bersalah, melakukan perbuatan tersebut, 
dalam menjalankan pencarian, maka dapat dicabut 
haknya untuk melakukan pencarian itu. 

(2) Pasal 346 
Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau 
mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain 
untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama 
empat tahun. 

(3) Pasal 347 
a) barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau 

mematikan kandungan seorang wanita tanpa 
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persetujuannya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun. 

b) Jika perbuatan itu menyebabkan matinya wanita 
tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama lima 
belas tahun. 

(4) Pasal 348 
a) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau 

mematikan kandungan seorang wanita dengan 
persetujuannya, diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun enam bulan. 

b) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita 
tersebut, dikenakan pidana penjara paling lama tujuh 
tahun. 

(5) Pasal 349 
Jika seorang tabib, bidan atau juru obat membantu 
melakukan kejahatan yang tersebut Pasal 346, ataupun 
melakukan atau membantu melakukan salah satu 
kejahatan yang diterangkan dalam Pasal 347 dan 348, 
maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat 
ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk 
menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.  

  Perbuatan dalam Pasal 299 KUHP merupakan perbuatan 

yang mirip dengan abortus, tetapi tidak dengan penegasan bahwa 

harus ada suatu kandungan yang hidup, bahkan tidak perlu bahwa 

benar-benar ada seorang perempuan yang hamil. Hanya apabila 

pada seorang perempuan ditimbulkan harapan bahwa kehamilan 

yang mungkin ada akan dihentikan dengan pengobatan ini. 

Dengan demikian Pasal 299 sangat bersifat preventif untuk dapat 

lebih efektif memberantas abortus. (Wirjono Prodjodikoro, 2002: 

74)  

  Berdasarkan Pasal 346, Pasal 347, Pasal 348, Pasal 349 

KUHP maka berarti bahwa apapun alasannya diluar alasan medis 

perempuan tidak boleh melakukan tindakan aborsi. Kalau 

dicermati ketentuan dalam KUHP tersebut dilandisi suatu 

pemikiran atau paradigma bahwa anak yang masih dalam 

kandungan merupakan subyek hukum sehingga berhak untuk 

mendapatkan perlindungan hukum. Adapun yang dapat dikenai 

sanksi pidana berkaitan dengan perbuatan aborsi adalah 
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perempuan yang menggugurkan kandungannya itu sendiri dan 

juga mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi seperti 

dokter, bidan atau juru obat. Persoalannya adalah bagaimana 

ketentuan-ketentuan tersebut dapat ditegakkan dengan baik 

sehingga dapat menjerakan dan meminimalisasikan para pelaku 

kejahatan aborsi tersebut. 

f) Tindak Pidana Aborsi Dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 1992 Tentang Kesehatan 

  Aborsi yang terjadi karena adanya kelainan-kelainan yang 

dialami oleh perempuan yang berkaitan dengan masalah kesehatan 

reproduksinya (aborsi spontan). Jenis aborsi ini dari perspektif hak 

asasi manusia maupun dari perspektif hukum sama sekali tidak 

menimbulkan permasalahan yaitu jika dengan alasan medis, 

dengan persetujuan keluarga, dan dilakukan oleh tenaga kesehatan 

yang berwenang itu. Permasalahan akan muncul apabila 

menyangkut abortus provokatus yaitu terjadinya aborsi yang 

dilakukan dengan sengaja. Seorang perempuan terpaksa harus 

melakukan aborsi karena keputusan medis. Pengakhiran kehamilan 

harus dilakukan karena alasan bahwa kehamilan yang terjadi 

membahayakan ibunya atau alasan kondisi janin cacat (aborsi 

provokatus terapetikus). Seorang perempuan tidak mampu 

mempertahankan kehamilannya karena adanya vonis dari dokter 

terhadap kesehatan dan keselamatan nyawanya ataupun bayinya. 

Jenis aborsi ini secara hukum dibenarkan dan mendapat 

perlindungan hukum sebagaimana telah diatur dalam Pasal 15 ayat 

(1) dan (2) Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992. 

  Bunyi dari Pasal 15 Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 

Tentang Kesehatan adalah:  

(1) Dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk 
menyelamatkan jiwa ibu hamil dan atau janinnya, dapat 
dilakukan tindakan medis tertentu.  
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(2) Tindakan medis tertentu sebagaimana dimaksud dalam 
ayat (1) hanya dapat dilakukan:  
a) Berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan 

diambilnya tindakan tersebut; 
b) Oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan 

kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan 
tanggung jawab profesi serta berdasarkan 
pertimbangn tim ahli; 

c) Dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan 
atau suami atau keluarganya; 

d) Pada sarana kesehatan tertentu. 
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan medis tertentu 

sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) 
ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah. 

  Mengenai sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 15 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 

terdapat dalam Pasal 80 ayat (1) yang berbunyi: Barangsiapa 

dengan sengaja melakukan tindakan medis tertentu terhadap ibu 

hamil yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana 

penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak 

Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).  

  Aborsi tersebut dapat dilakukan dengan persetujuan dari 

ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya. Hal 

tersebut berarti bahwa apabila prosedur tersebut telah terpenuhi 

maka aborsi yang dilakukan bersifat legal atau dapat dibenarkan 

dan dilindungi secara hukum. Berdasarkan pasal 15 ayat (2) 

Undang-Undang Kesehatan Nomor 23 Tahun 1992, tindakan 

medis (aborsi) sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil 

dan atau janinnya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang 

mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan 

sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli. 

( Hesti Armiwulan, 2001 ) 
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B. Kerangka Pemikiran 

 Secara garis besar kerangka pemikiran dalam penulisan hukum ini 

dapat digambarkan seperti bagan di bawah ini : 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                   

   

 

 

 

  Berdasarkan bagan kerangka pemikiran di atas, dapat dijabarkan 

bahwa tindak pidana aborsi diatur secara umum dalam Kitab undang-undang 

Hukum Pidana (KUHP) dan secara khusus dalam Undang-undang Nomor 23 

Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Kedua Undang-undang tersebut merupakan dasar 

pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap suatu tindak pidana 

aborsi. Dalam menjatuhkan putusan Hakim menggunakan asas lex spesialis 

derograt lexi generalis yaitu hukum khusus mengalahkan hukum umum, sehingga 

hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kasus aborsi yang dilakukan oleh 

paramedis harus menggunakan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang 

Tindak Pidana 
Aborsi 

Paramedis 

KUHP UU No. 23 Tahun 
1992 

Putusan Pengadilan 
Negeri 
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Kesehatan. Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak saja menggunakan ketentuan 

undang-undang sebagai dasar pertimbangan, tetapi juga harus menggunakan hati 

nuraninya, yaitu dengan memperhatikan aspek kemanusiaan maupun aspek 

sosiologis untuk mencapai tujuan hukum yakni kepastian hukum, keadilan dan 

kemanfaatan bagi masyarakat dengan putusan atau penerapan sanksi yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Disamping itu, Hakim juga harus 

menghadapi kendala-kendala yang mungkin ada pada saat Hakim menjatuhkan 

putusan. 
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BAB III 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Dasar Hukum Yang Dipakai Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan 

Terhadap Tindak Pidana Aborsi Oleh Paramedis di Pengadilan Negeri 

Karanganyar 

Berdasarkan hasil penelitian, selanjutnya akan dibahas satu putusan 

Pengadilan Negeri Karanganyar, yaitu Putusan Nomor : 29 / Pid / B / 2007 / 

PN Kray. 

1. Kasus Posisi 

Dalam perkara ini identitas Terdakwa adalah sebagai berikut :  

Nama lengkap : TARWIYATI binti KHUSEN KARSO DIPO. 

Tempat lahir  : Pacitan. 

Umur / tanggal lahir : 58 Tahun / 15 Oktober 1948. 

Jenis kelamin : perempuan. 

Kebangsaan  : Indonesia. 

Tempat tinggal :Dk. Jajar Rt.03 Rw.06 Kelurahan Jajar, Kecamatan  

Laweyan, Kota Surakarta. 

Agama : Islam. 

Pekerjaan : Pensiunan Perawat Kesehatan. 

Pada hari senin, tanggal 11 Desember 2006 sekitar pukul 18.00 

WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Desember 

2006 bertempat diruamah YULIATI NOORMANINGSIH (terdakwa dalam 

berkas sendiri) yang beralamat di Jl. Podang No.15 Rt. 05 Rw. 11 Dk. 

Puntukrejo, kel. Jaten, Kab. Karanganyar atau setidak-tidaknya pada suatu 

tempat yang masih di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Karanganyar, 

terdakwa TARWIYATI binti KHUSEN KARSO DIPO telah melakukan 

tindakan medis tertentu terhadap ibu hamil yang tidak memenuhi ketentuan 
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-undang RI No. 23 

Tahun 1992 Tentang Kesehatan, yang dilakukan dengan cara :  

Terdakwa ditelepon oleh YULIATI NOORMANINGSIH (terdakwa 

dalam berkas sendiri) untuk datang ke rumah YULIATI  

NOORMANINGSIH di Jl.Podang No.15 Rt.05 Rw.11 Dk.Puntukrejo, 

Kel.ngringo, Kec.Jaten, Kab.Karanganyar, setelah datang di rumah YULIATI 

kemudian terdakwa diberitahu atau dijelaskan oleh YULIATI bahwa ada 

seorang perempuan bernama PUTRI ASTRINI (terdakwa dalam berkas 

sendiri) yang bermaksud akan menggugurkan kandungannya yang 

diperkirakan telah berusia sekitar 18 minggu dan terdakwa diminta oleh 

YULIATI supaya bersedia melakukan tindakan aborsi terhadap PUTRI 

ASTRINI, terdakwa sempat menolak tetapi atas desakan YULIATI akhirnya 

terdakwa bersedia untuk melakukan tindakan aborsi terhadap PUTRI 

ASTRINI, selanjutnya terdakwa menemui PUTRI ASTRINI yang sudah 

lebih dulu berada di dalam kamar tidur YULIATI dan setelah melihat PUTRI 

ASTRINI lalu terdakwa mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk 

aborsi yaitu terdakwa mengambil ember milik YULIATI di kamar mandi 

kemudian dengan diantar YULIATI terdakwa mengambil sonde uteri dan 

sarung tangan karet (hand scone) milik YULIATI yang berada dalam almari 

di kamar belakang, kemudian perlengkapan yang lain seperti kain jari dan 

perlak sudah ada di kamartidur YULIATI tersebut, sedangkan obat-obatan 

yang diperlukan seperti obat suntikan oxitocksin dan obat Cytotex diperoleh 

terdakwa dari membeli di Apotik, setelah perlengkapan yang dibutuhkan 

tersedia kemudian tanpa keahlian di bidang kandungan dan kewenangan 

untuk melakukan tindakan medis, terdakwa mulai melakukan tindakan aborsi 

terhadap PUTRI ASTRINI dengan menyuntikan obat suntikan oxitocksin 

sebanyak 2 (dua) kali dengan ukurang setiap suntikan 2 (dua) ampul atau 2 

(dua) cc, lalu terdakwa juga memberiakn obat Cytotex sebanyak satu tablet 

untuk diminum PUTRI ASTRINI dan seperempat tablet Cytotex oleh 

terdakwa dimasukkan ke dalam vagina PUTRI ASTRINI, tindakan medis 

yang dilakukan terdakwa tersebut adalah untuk memacu keluarnya janin dari 
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kandungan, setelah obat tersebut bereaksi perut PUTRI ASTRINI menjadi 

mulas kemudian tidak berapa lama keluar cairan ketuban dari kemaluan 

PUTRI ASTRINI namun belum sempat janin keluar dari rahim, perbuatan 

terdakwa telah diketahui aparat kepolisian, dan PUTRI ASTRINI kemudian 

dibawa ke rumah sakit. Akibat perbuatan terdakwa tersebut telah 

menyebabkan kematian janin dalam rahim, ketuban pecah dini, infeksi pada 

kehamilan 18 minggu. 

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum  

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatife, maka 

terlebih dulu akan dipertimbangkan Dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 

80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang 

unsur-unsurnya sebagai berikut : 

a. Barang siapa. 

1) Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam hal ini 

adalah orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana 

sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; 

2) Bahwa di persidangan Terdakwa TARWIYATI binti KHUSEN 

DIPO telah membenarkan identitasnya dalam Dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum dan ternyata terdakwa tersebut adalah orang yang 

sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu 

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka unsur barang 

siapa dalam hal ini adalah Terdakwa TARWIYATI binti KHUSEN 

KARSO DIPO itu sendiri dan bukan orang lain. 

b. Dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap ibu hamil yang 

dilakukan tidak dalam keadaan darurat maupun bukan oleh tenaga ahli 

dan mempunyai kewenangan untuk itu. 

Berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa TARWIYATI binti 

KHUSEN KARSO DIPO telah dengan sengaja melakukan tindakan 

medis berupa aborsi atau pengguguran kandungan terhadap saksi PUTRI 

ASTRINI yang saat itu hamil kira-kira 18 minggu atau 4,5 bulan dan 
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dalam melakukan aborsi tersebut tidak melalui prosedur yang semestinya 

dimana Terdakwa bukanlah ahli kandungan dan tanpa adanya rujukan 

dari dokter spesialis jantung, spesialis kandungan maupun dokter 

spesialis anak sehingga ia tidak mempunyai kewenangan untuk itu, selain 

itu apa yang dilakukan oleh Terdakwa bukan dalam keadaan darurat atau 

keadaan yang memaksa. Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi 

PUTRI mengalami pendarahan dan infeksi karena penggunaan alat medis 

yang tidak disterilkan secara sempurna. 

Seluruh unsur tersebut telah terpenuhi tersebut telah terpenuhi 

dengan mendengarkan keterangan dari saksi-saksi serta keterangan dari dari 

terdakwa sendiri dan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan. 

Bahwa telah terpenuhinya seluruh unsur diatas, maka Majelis 

Hakim berpendapat bahwa dakwaan Penuntut Umum atas diri terdakwa 

melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 tahun 1992 Tentang 

Kesehatan telah terbukti secara sah dan meyakinkan. 

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum  

Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya adalah 

menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang 

memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan : 

a. Menyatakan terdakwa TARWIYATI binti KHUSEN KARTO DIPO 

bersalah melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dan 

diancam pidana dalam Pasal 80 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 1992 

Tentang Kesehatan, dalam dakwaan alternetif  kesatu. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TARWIYATI binti KHUSEN 

KARSO DIPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) 

bulan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) Subsidair 

2 (dua) bulan kurungan. Lamanya pidana tersebut dikurangi selama 

terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 
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c. Menyatakan barang bukti berupa : 

1) 2 (dua) buah jarum suntik ukuran kecil. 

2) 5 (lima) butir tablet cytotex. 

3) 4 (empat) ampul obat Oxitocsin. 

Dirampas untuk dimusnahkan. 

d. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5000,- 

(lima ribu rupiah). 

4. Pertimbangan Hakim 

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan, mendengar 

keterangan saksi-saksi dan terdakwa, mendengar uraian tuntutan Jaksa 

Penuntut Umum dan pembelaan dari terdakwa, maka Majelis Hakim 

mempertimbangkan : 

a. Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Visum et 

Repertum Nomor 370 / 001 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. 

Heryu Ristianto, Sp.OG pada tanggal 4 Januari 2007 dokter Rumah Sakit 

Daerah Karanganyar yang kesimpulannya kematian janin dalam rahim, 

ketuban pecah dini, infeksi pada kehamilan 18 minggu, pukul 22.00 WIB 

janin lahir jenis kelamin laki-laki, berat badan 350 gram, maserasi tidak 

ada, ari-ari lahir tidak lengkap. 

b. Menimbanng, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa 2 

(dua) buah jarum suntik, 5 (lima) butir tablet cytotex dan 4 (empat) 

ampul obat Oxitocsin, barang-barang tersebut telah disita berdasarkan 

ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dinyatakan sebagai barang 

bukti yang sah dalam perkara ini serta barang bukti telah dibenarkan oleh 

saksi-saksi maupun terdakwa. 

c. Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi 

yang telah bersumpah menurut tata cara agamanya, yaitu : 

1) Saksi ke 1, Joko Waluyo, Amd. 

2) Saksi ke 2, Sumardi 

3) Saksi ke 3, Prayitno 
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4) Saksi ke 4, dr. Heryu Ristianto,Sp.OG 

5) Saksi ke 5, Yuliati Noormaningsih binti Yulius Suwadin 

6) Saksi ke 6, Putri Astrini 

7) Saksi ke 7, Rionanda Ayem Purwianto Bin Abdul Kadir 

d. Menimbang, bahwa di muka persidangan terdakwa telah memberikan 

keterangan sebagai berikut : 

1) Benar terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik di Polres 

Karanganyar. 

2) Bahwa terdakwa pernah menjadi perawat di Rumah Sakit Dr. 

Muwardi, Solo dan bertugas membantu persalinan. 

3) Bahwa terdakwa tidak mempunyai ijin untuk melakukan aborsi. 

4) Bahwa pada hari Senin, tanggal 11 Desember 2006 sekitar pukul 

19.00 WIB di rumah Yuliati Jl. Podang Nomor 15 Rt.05 Rw.11, 

Kelurahan Ngringo, Kecamatan Jaten, Kabupaten Karanganyar, 

terdakwa telah melakukan aborsi terhadap seorang perempuan yang 

bernama Putri Astrini. 

5) Bahwa terdakwa melakukan aborsi tersebut untuk membantu Yuliati 

yang mau membayar kontrakan rumah, karena terdakwa sudah 

dianggap sebagai orang tuanya maka terdakwa mau membantu. 

6) Bahwa proses aborsi tersebut dengan cara kira-kira pukul 18.30 

WIB terdakwa menyuntik Putri dengan Oxitocsin yang gunanya 

memacu janin keluar. 

7) Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB setelah perut Putri mulas-mulas 

terdakwa memasukkan souder utri ke alat kelamin Putri untuk 

memecah ketuban, selanjutnya Putri ke kamar mandi kemudian 

minum obat / tablet Cytotex dan sekitar pukul 24.00 WIB Putri 

disuntik lagi, tetapi janin tidak keluar. 

8) Bahwa kira-kira pukul 24.30 WIB petugas kepolisin datang untuk 

menangkap kami semua. 
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9) Bahwa terdakwa tahu akibat dari aborsi adalah membunuh bayi 

dalam kandungan dan kemungkinan mengakibatkan ibunya juga 

bisa meninggal. 

10) Bahwa alat-alat untuk aborsi sudah ada di rumah Yuliati termasuk 

perlak, ember, jarik dan terdakwa hanya membawa Oxitocsin dan 

tablet Cytotec 

11) Bahwa alat-alat tersebut hanya terdakwa sterilkan dengan air panas. 

12) Bahwa obat-obat terdakwa beli di Apotik seharga Rp.70.000,- (tujuh 

puluh ribu rupiah). 

13) Bahwa terdakwa melakukan aborsi tersebut atas kemauan Putri. 

14) Bahwa sewaktu terdakwa melakukan aborsi terhadap Putri, tanpa 

dibantu siapapun. 

15) Bahwa usia kehamilan Putri saat itu ± 3 (tiga) bulan. 

16) Bahwa kondisi Putri sebelum dilakukan aborsi sehat-sehat. 

17) Bahwa terdakwa melakukan aborsi ini tidak minta bayaran, karena 

terdakwa hanya menolong Yuliati yang mau bayar kontrakan. 

18) Bahwa terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan tidak akan 

mengulanginya lagi. 

19) Bahwa terdakwa belum pernah dihukum. 

e. Menimbang, bahwa selama persidangan pada diri terdakwa tidak 

diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai hal 

yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan terdakwa 

lagipula perbuatan terdakwa telah terbukti maka terdakwa harus 

dinyatakan bersalah sehingga harus dijatuhi pidana dan dibebani pula 

untuk membayar biaya perkara. 

f. Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang 

No.23 Tahun 1992 tentang kesehatan, kepada terdakwa yang terbukti 

bersalah selain dijatuhi pidana penjara dapat pula dijatuhi pidana denda 

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti 

dengan pidana kurungan. 
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g. Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, 

terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut : 

1) Hal-hal yang memberatkan : 

Perbuatan terdakwa mengakibatkan matinya janin dalam 

kandungan dan membahayakan jiwa ibu yang mengandung 

janin tersebut. 

2) Hal-hal yang meringankan : 

a) Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga 

memperlancar jalannya sidang. 

b) Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan 

mengulanginya lagi. 

c) Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya. 

h. Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai 

sarana untuk balas dendam atas perbuatan terdakwa tetapi sebagai sarana 

untuk mendidik dan menyadarkan pada diri terdakwa atas apa yang telah 

dilakukan serta menyadarkan bagi siapapun juga agar tidak melakukan 

suatu tindak pidana serta berdasarkan segala pertimbangan diatas, maka 

Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri 

terdakwa telah cukup tepat, adil dan setimpal dengan kesalahannya. 

5. Amar Putusan 

a. Menyatakan Terdakwa TARWIYATI binti KHUSEN KARSO DIPO 

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak 

pidana “dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap ibu 

hamil yang dilakukan tidak dalam keadaan darurat maupun buakan 

oleh tenaga ahli dan mempunyai kewenangan untuk itu”. 

b. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TARWIYATI binti KHUSEN 

KARSO DIPO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. 

c. Menjatuhkan pula terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana denda 

sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan apabila 
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denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 

(dua) bulan. 

d. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut 

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 

e. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan. 

f. Memerintahkan barang bukti berupa 2 (dua) buah jarum suntik, 5 (lima) 

butir tablet Citotec dan 4 (empat) ampul kosong obat Oxitocsin dirampas 

untuk dmusnahkan. 

g. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- 

(lima ribu rupiah). 

6. Analisis 

Dari uraian putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor : 29 / 

Pid / B / 2007 / PN Kray, Terdakwa TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO 

DIPO telah diajukan ke Persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan 

dakwaan alternatife yaitu dakwaan kesatu, terdakwa telah melakukan tindak 

pidana aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang 

No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan dengan ancaman pidana paling lama 

15 tahun penjara dan denda Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan 

dakwaan kedua, Terdakwa TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO 

telah melakukan tindak pidana aborsi sebagaimana diatur dalam Pasal 348 

ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 tahun 6 bulan. 

Dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatife, sehingga terlebih dahulu 

dipertimbangkan dakwaan kesatu yaitu melanggar Pasal 80 ayat (1) Undang-

undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan yang unsur-unsurnya sebagai 

berikut :  

a. Unsur pertama adalah barang siapa, bahwa dalam perkara ini Terdakwa 

TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO didakwa melakukan tindak 

pidana aborsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 

sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.  
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b. Unsur kedua adalah dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap 

ibu hamil yang dilakukan tidak dalam keadaan darurat maupun bukan 

oleh tenaga ahli dan mempunyai kewenangan untuk itu, bahwa dalam 

perkara ini berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi, Terdakwa 

TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO telah dengan sengaja 

melakukan tindak pidana aborsi terhadap saksi PUTRI ASTRINI yang 

sedang hamil 18 minggu atau 4,5 bulan yang dilakukan tidak dalam 

keadaan darurat dan Terdakwa TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO 

DIPO tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan aborsi, meskipun 

Terdakwa pernah bertugas di Rumah Sakit Dr.Moewardi Solo sebagai 

perawat serta membantu persalinan. Akibat perbuatan Terdakwa, saksi 

PUTRI ASTRINI mengalami pendarahan dan infeksi karena 

menggunakan alat medis yang tidak disterilkan secara sempurna. Dengan 

demikian unsur dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap ibu 

hamil yang dilakukan tidak dalam keadaan darurat maupun bukan oleh 

tenaga ahli dan mempunyai kewenangan untuk itu, telah terpenuhi.  

Unsur-unsur dalam Pasal 348 ayat (1) adalah sebagai berikut : 

a. Unsur pertama adalah barang siapa, bahwa dalam perkara ini Terdakwa 

TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO didakwa melakukan tindak 

pidana aborsi sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, 

sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi.  

b. Unsur kedua adalah dengan sengaja menggugurkan atau mematikan 

kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, bahwa dalam perkara 

ini Terdakwa TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO telah 

menggugurkan kandungan saksi PUTRI ASTRINI yang menyebabkan 

matinya janin yang ada dalam kandunganya dan pengguguran kandungan 

tersebut dilakukan dengan persetujuan saksi PUTRI ASTRINI.  

Yang dimaksud dengan persetujuan adalah perbuatan (pengguguran 

kandungan) tersebut dikehendaki bersama dengan orang lain, dalam hal ini 

ada dua atau lebih orang yang mempunyai kehendak yang sama terhadap 

gugur atau matinya kandungan itu. Syarat terjadinya persetujuan adalah harus 
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ada dua pihak yang mempunyai kehendak yang sama, di sini tidak 

dipersoalkan dari mana asal atau datangnya inisiatif untuk dilakukannya 

pengguguran kandungan atau pembunuhan kandungan tersebut. Hal tersebut 

karena yang penting adalah sebelum atau pada saat memulai perbuatan 

menggugurkan kandungan, dan gugurnya atau matinya kandungan tersebut 

sama-sama dikehendaki dan didinginkan baik oleh perempuan yang 

mengandung maupun oleh orang yang melakukan penguguran kandungan 

tersebut. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dengan melihat 

semua fakta-fakta yang ada di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa 

TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO secara sah dan meyakinkan 

telah melakukan tindak pidana aborsi terhadap saksi PUTRI ASTRINI, 

setelah semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang 

No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan terpenuhi. Karena unsur-unsur dalam 

Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan 

telah terpenuhi, maka perbuatan Terdakwa dalam Dakwaan Kesatu telah 

terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga Dakwaan lainnya tidak perlu 

dipertimbangkan lagi.  

Dalam persidangan, pada Terdakwa TARWIYATI Binti KHUSEN 

KARSO DIPO tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan 

pembenar sebagai hal yang dapat mengahapus sifat melawan hukum dari 

perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar 

yang memeriksa dan memutus perkara ini menyatakan bahwa Terdakwa 

TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO bersalah melakukan tindakan 

medis dengan sengaja terhadap ibu hamil yang dilakukan tidak dalam 

keadaan darurat maupun bukan oleh tenaga ahli dan mempunyai kewenangan 

untuk itu, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 

Tahun 1992 Tentang Kesehatan dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 

dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun. Pidana yang dijatuhkan oleh 

Majelis Hakim tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum 

yaitu 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan. Disamping pidana penjara Terdakwa 
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juga dijatuhi pidana denda sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) sesuai 

dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Menurut penulis, penjatuhan pidana 

selama 1 tahun dirasa sangat ringan, mengingat tindak pidana aborsi 

merupakan kejahatan terhadap nyawa yang dalam Undang-undang No.23 

Tahun 1992 Tentang Kesehatan, khususnya Pasal 80 ayat (1) diancam pidana 

15 Tahun penjara dan denda Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah). 

Alasan Majelis Hakim memakai Dakwaan kesatu adalah sebagai 

berikut : 

1. Bahwa Terdakwa TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO masih 

bekerja sebagai perawat di sebuah Klinik swasta dan pernah bertugas di 

Rumah Sakit Dr.Moewardi Solo sebagai perawat serta membantu 

persalinan. 

2. Bahwa tindak pidana aborsi dilakukan terdakwa dengan cara yang sama 

seperti apa yang dilakukan dokter / ahli, misalnya injeksi, kuretasi dan 

lain sebagainya. 

3. Bahwa tindak pidana aborsi dilakukan seperti proses kiret menurut 

dokter. 

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Majelis Hakim 

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan memutus perkara ini 

menjatuhkan pidana yang sebagai dasar hukumnya adalah Undang-undang 

Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan. Dalam teori hukum pidana, 

Hakim dalam menjatuhkan pidana dalam perkara ini menggunakan asas lex 

spesialis derograt lexi generalis yaitu hukum khusus mengalahkan hukum 

umum. 

Dalam tindak pidana aborsi dengan Terdakwa Tarwiyati Binti 

Khusen Karso Dipo merupakan bentuk penyertaan, dimana tindak pidana 

tersebut dilakukan lebih dari satu orang. Selain Tarwiyati Terdakwa dalam 

perkara ini adalah Yulianti Noormaningsih yaitu orang yang menyediakan 

tempat dan sarana dan Putri Astrini yaitu wanita yang mengandung yang 

menjadi korban.  Dalam penyertaan Terdakwa Tarwiyati bukan termasuk 

pembantu karena dia mempunyai kepentingan dan tujuan yang sama dengan 
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para pelaku yaitu melakukan tindak pidana yang mengakibatkan 

berakhiranya kehamilan seorang wanita. Dalam perkara ini Terdakwa 

Tarwiyati termasuk dalam bentuk turut serta karena Terdakwa dengan sadar 

bekerjasama untuk melakukan suatu tindak pidana sebagaimana diatur dalam 

Pasal 55 ayat (1). Dalam bentuk penyertaan ancaman pidananya adalah 

diperberat sepertiga dari pidana pokok. Karena Terdakwa Tarwiyati adalah 

paramedis, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencarian dimana 

kejahatan dilakukan, yaitu sebagai perawat. Berdasarkan pasal 55 ayat (1) 

Terdakwa Tarwiyati dapat dipidana sebagai  pembuat (dader), tapi dalam hal 

ini Jaksa tidak memasukkan  Pasal 55 dalam dakwaan sehingga Hakim hanya 

menjatuhkan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 Tentang 

Kesehatan. 

B. Hambatan Yang Dihadapi Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar 

Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap  Tindak Pidana Aborsi Oleh 

Paramedis 

Dalam suatu perkara tindak pidana aborsi seringkali muncul 

hambatan-hambatan dalam menjatuhkan putusan atau pemidanaan yang 

dihadapi oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut. Hambatan-

hambatan yang dihadapi oleh Hakim akan mempengaruhi putusan yang 

dijatuhkan terhadap Terdakwa. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh 

Majelis Hakim yang menangani suatu tindak pidana aborsi antara lain : 

1. Tindak pidana aborsi tidak seluruhnya terbuka, karena ada saksi yang 

tidak mau datang ke Persidangan untuk dimintai keterangan. 

2. Pelaku aborsi bekerja dalam suatu jaringan, sehingga sulit untuk dapat 

mengungkap suatu tindak pidana aborsi. 

3. Kurangnya bukti-bukti yang mendukung. 

4. Pertama kali melakukan aborsi sehingga Hakim dalam menjatuhkan 

pidana terhadap pelaku tindak pidana aborsi tidak maksimal. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang dalam hal ini 

diwakili oleh Bapak ROEDY SUHARSO, S.H. selaku Hakim yang 
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pengadilan Negeri Karanganyar, Hakim yang memeriksa tindak pidana aborsi 

tidak menemukan hambatan-hambatan yang berarti, karena Terdakwa 

bersikap kooperatif dalam memberikan keterangan di persidangan dan 

adanya alat-alat bukti yang mendukung terungkapnya tindak pidana aborsi. 

Serta membantu Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa.    

Dalam tindak pidana aborsi dengan Terdakwa TARWIYATI Binti 

KHUSEN KARSO DIPO ada hambatan yang dihadapi oleh Majelis Hakim 

yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut yaitu tidak hadirnya dua 

orang saksi di persidangan, saksi SUNIATI dan saksi AGUS DIYONO, 

sehingga atas persetujuan Terdakwa, Majelis Hakim mempersilahkan Jaksa 

Penuntut Umum untuk membacakan keterangan saksi-saksi tersebut sesuai 

dengan Berita Acara Penyidik. Hal tersebut tidak menjadi hambatan yang 

berarti bagi Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa 

dan mengadili perkara tindak pidana aborsi dengan Terdakwa TARWIYATI 

Binti KHUSEN KARSO DIPO. 

Sedangkan hambatan untuk penerapan Undang-undang No.23 

Tahun 1992 Tentang Kesehatan terhadap tindak pidana aborsi dengan 

Terdakwa TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO, menurut Majelis 

Hakim yang menangani kasus aborsi tersebut tidak terdapat hambatan yang 

berarti. Menurut Majelis Hakim, karena Terdakwa TARWIYATI Binti 

KHUSEN KARSO DIPO adalah seorang paramedis, meskipun sudah 

pensiun, Terdakwa tetap bekerja sebagai perawat di sebuah klinik swasta. 

Menurut Majelis Hakim pemidanan yang berdasarkan Undang-undang No.23 

Tahun 1992 Tentang Kesehatan terhadap kasus aborsi tersebut adalah sudah 

sesuai dengan asas hukum lex spesialis derograt lexi generalis.  
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BAB IV 

PENUTUP 

 

G. Simpulan 

Dari hasil pembahasan masalah dalam Penulisan Hukum yang 

berjudul “Tinjauan Yuridis Implementasi Pemidanaan Terhadap Tindak 

Pidana Aborsi Oleh Paramedis (Studi Kasus Di Pengadilan Negeri 

Karanganyar)” maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Dasar hukum yang dipakai Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap 

tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh paramedis di Pengadilan Negeri 

Karanganyar adalah Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No. 23 Tahun 1992 

Tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : 

c. Barang siapa. 

3) Bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang siapa dalam hal ini 

adalah orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana 

sebagaimana dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ; 

4) Bahwa di persidangan Terdakwa TARWIYATI binti KHUSEN 

DIPO telah membenarkan identitasnya dalam Dakwaan Jaksa 

Penuntut Umum dan ternyata terdakwa tersebut adalah orang yang 

sehat jasmani maupun rohaninya sehingga mampu 

mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, maka unsur 

barang siapa dalam hal ini adalah Terdakwa TARWIYATI binti 

KHUSEN KARSO DIPO itu sendiri dan bukan orang lain. 

d. Dengan sengaja melakukan tindakan medis terhadap ibu hamil yang 

dilakukan tidak dalam keadaan darurat maupun bukan oleh tenaga ahli 

dan mempunyai kewenangan untuk itu. 

Berdasarkan keterangan para saksi Terdakwa TARWIYATI binti 

KHUSEN KARSO DIPO telah dengan sengaja melakukan tindakan 

medis berupa aborsi atau pengguguran kandungan terhadap saksi 

PUTRI ASTRINI yang saat itu hamil kira-kira 18 minggu atau 4,5 

bulan dan dalam melakukan aborsi tersebut tidak melalui prosedur 
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yang semestinya dimana Terdakwa bukanlah ahli kandungan dan 

tanpa adanya rujukan dari dokter spesialis jantung, spesialis 

kandungan maupun dokter spesialis anak sehingga ia tidak 

mempunyai kewenangan untuk itu, selain itu apa yang dilakukan oleh 

Terdakwa bukan dalam keadaan darurat atau keadaan yang memaksa. 

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi PUTRI ASTRINI 

mengalami pendarahan dan infeksi karena penggunaan alat medis 

yang tidak disterilkan secara sempurna. 

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar dengan melihat semua 

fakta-fakta yang ada di persidangan menyatakan bahwa Terdakwa 

TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO secara sah dan meyakinkan 

telah melakukan tindak pidana aborsi terhadap saksi PUTRI ASTRINI, 

setelah semua unsur-unsur yang ada dalam Pasal 80 ayat (1) Undang-

undang No.23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan terpenuhi. Dalam hal ini 

Majelis Hakim menggunakan asas dalam hukum pidana yaitu asas lex 

spesialis derograt lexi generalis. Alasan Majelis Hakim menggunakan 

dasar Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1992 Tentang 

Kesehatan sebagai dasar pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi 

dengan Terdakwa TARWIYATI Binti KHUSEN KARSO DIPO adalah 

bahwa terdakwa masih bekerja sebagai perawat di sebuah Klinik swasta 

dan pernah bertugas di Rumah Sakit Dr.Moewardi Solo sebagai perawat 

serta membantu persalinan, melakukan tindakan medis seperti yang 

dilakukan dokter, tindak pidana aborsi dilakukan seperti proses kiret 

menurut dokter.  

2. Tidak terdapat  hambatan bagi Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar 

dalam menjatuhkan putusan terhadap  tindak pidana aborsi oleh 

Paramedis, karena Terdakwa bekerja sebagai perawat di sebuah klinik 

swasta. Sehingga jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar 

menggunakan Pasal 80 ayat (1) Undang-undang No.23 Tahun 1992 

Tentang Kesehatan sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan 

pemidanaan terhadap tindak pidana aborsi yang dilakukan oleh 
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paramedis, yaitu dengan Terdakwa TARWIYATI Binti KHUSEN 

KARSO DIPO. 

 

H. Saran 

Hendaknya dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak 

pidana aborsi, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili menjatuhkan 

pidana maksimal yang ada dalam perundang-undangan yang mengatur tindak 

pidana aborsi, agar terdapat efek jera dalam masyarakat. 
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