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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Simpulan dari penelitian ini adalah: 

1. Faktor penyebab terjadinya perilaku abortus provocatus criminalis dalam 

tindak aborsi di Lembaga Swadaya Masyarakat PKBI meliputi: 

a. Alasan Malu dan Takut pada Sanksi Moral 

Adanya rasa malu dan perempuan yang hamil tidak sanggup 

menerima sanksi sosial masyarakat, disebabkan hubungan biologis 

yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kumpul kebo dan 

hamil di luar nikah.  

b. Alasan Ekonomi 

Dengan keadaan yang mendesak bagi keluarga yang kurang 

mampu, mereka akan cenderung mengabaikan dan tidak 

mempertimbangkan batasan norma-norma yang ada seperti hukum, 

moral, dan kemanusiaan untuk menyelamatkan kondisi perekonomian 

mereka dengan melakukan hal kriminal yaitu mengaborsi kandungan.  

c. Kondisi Lingkungan 

Pergaulan bebas yang dilakukan oleh remaja pada suatu saat 

akan berujung pada adanya kehamilan yang tidak diinginkan akibat 

dari hubungan diluar nikah. Kondisi ini mengakibatkan para remaja 

yang mengalami kehamilan tidak diinginkan berupaya untuk 

mengaborsi kandungan mereka akibat adanya tekanan baik dari 

pendidikan yang belum tuntas, tekanan dari keluarga dan lingkungan, 

dan juga tanggungjawab untuk menjadi orang tua.  
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2. Efektivitas layanan aborsi aman oleh Lembaga Swadaya Masyarakat PKBI 

terhadap kasus kehamilan yang tidak diinginkan secara yuridis, kurang 

efektif karena terdapat ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dengan 

realita yang terjadi di PKBI DIY sehingga kehadiran PKBI DIY di dalam 

memberikan pelayanan aborsi aman melanggar ketentuan hukum  yang 

berlaku. Secara empiris, kehadiran PKBI DIY dinilai cukup efektif karena 

PKBI belum pernah mendapatkan laporan maupun keluhan yang diajukan 

oleh masyarakat atas adanya layanan aborsi aman oleh LSM PKBI DIY 

kepada aparat atau pihak berwenang dan masyarakat sekitar merasa 

terbantu dengan adanya layanan PKBI ini yang belum diwadahi oleh 

pemerintah.  

 

B. Saran 

Dengan memperhatikan simpulan di atas, maka penulis merumuskan 

saran-saran yang berhubungan dengan pokok permasalahan, yaitu: 

1. Ditinjau dari berbagai faktor penyebab terjadinya abortus provocatus 

criminalis maka perlu adanya kajian ulang terhadap ketentuan pidana 

mengenai aborsi yang ada pada UU Kesehatan dan juga peraturan 

perundang-undangan yang ada dibawahnya dikaitkan dengan apa yang 

menjadi masalah di masyarakat dan juga fenomena yang ada sehingga 

terjadi keselarasan antara kebutuhan masyarakat dengan hukum yang 

berlaku. Ketidakselarasan antara keduanya dapat mengakibatkan penerapan 

ketentuan yang tidak efektif dan solutif terhadap permasalahan yang 

sebenarnya ada dalam masyarakat.  

2. Terhadap ketentuan aborsi dalam hukum positif terutama UU Kesehatan 

beserta peraturan perundang-undangan dibawahnya, penulis berpendapat 

perlu adanya perubahan mengenai unsur-unsur pidana yang ada pada Pasal 

75 ayat (2) yang mencantumkan mengenai alasan yang dikecualikan dari 

larangan aborsi yaitu terbatas kepada adanya kedaruratan medis dan bagi 

wanita yang merupakan korban perkosaan. Hal ini menimbulkan perluasan 
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terhadap kejahatan itu sendiri dengan dapat ditafsirkan bahwa alasan selain 

daripada yang sudah disebutkan dalam Pasal 75 ayat (2) tersebut 

merupakan hal yang dilarang tanpa memperhatikan faktor sosial dan faktor 

ekonomi. Menurut pandangan penulis, sebaiknya dalam pasal tersebut lebih 

menekankan pada alasan-alasan yang secara jelas dan tegas dilarang untuk 

dilakukannya aborsi seperti misalnya “perbuatan aborsi dilarang apabila 

bertujuan untuk menghilangkan tanggung jawab dan/atau merupakan hasil 

dari hubungan yang tidak sah dan/atau hasil dari perselingkuhan, dan alasan 

lain yang tidak dapat dibenarkan oleh norma kesusilaan dan alasan 

kemanusiaan”. Unsur-unsur tersebut dapat memberikan batasan secara jelas 

mengenai apa saja perbuatan yang dikategorikan sebagai kejahatan yang 

dapat menimbulkan degradasi moral dalam masyarakat apabila dibiarkan. 

Ketentuan ini juga dapat mempersempit makna kejahatan sehingga faktor-

faktor lain seperti faktor sosial dan faktor ekonomi dapat diberi ruang dalam 

ketentuan aborsi tersebut. 

 

 

 

 


