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" Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), 
Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2009 tentang Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang 
Kesehatan Reproduksi". 
 
Demikian bunyi konsideran tunggal peraturan pemerintah 61 Tahun 2014  (PP 61) yang kemudian 
lebih banyak disebut-sebut sebagai PP Aborsi. Padahal, PP ini jelas mendasarkan keberadaannya 
sebagai pelaksana Undang-undang (UU) Kesehatan, dan diterbitkan berdasarkan mandat konstitusi 
kepada pemerintah. Konsideran dan Dasar Hukum ini, seperti pada umumnya peraturan perundang-
undangan, diletakkan paling awal, namun sebagian warga Negara justru tidak membaca atau 
dilompati, sehingga tak banyak yang mengetahui mengapa negara perlu mengatur penyelenggaraan 
kesehatan dengan cara yang justru dituding oleh sebagian orang sebagai tindakan “melegalkan” 
pengguguran. 
 
Dari 52 pasal didalamnya, hanya Pasal 31 yang paling menyita perhatian, itupun pada ayat (1) huruf b, 
yakni dibolehkannya melakukan tindakan aborsi pada kasus kehamilan akibat perkosaan. "PP ini 
melegalkan aborsi? Tidak, karena aborsi dilarang dengan alasan apapun kecuali ada indikasi 
kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan," tegas Menteri Nafsiah di Gedung Kemenkes 
lima tahun silam (19/8/2014).1 Dalam khasanah hukum, Menteri hendak menegaskan bahwa 
pelaksanaan Pasal 31 ayat (1) tidak serta merta membolehkan yang dilarang UU. Berbagai 
pertimbangan dan prosedur untuk menggunakan hak sebagaimana diatur dalam PP tersebut 
menunjukkan bahwa terdapat beberapa kaidah yang harus dipenuhi. Disamping PP 61, pemerintah 
telah pula menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 03 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan 
Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat Perkosaan 
(PMK 03). Kedua peraturan tersebut adalah pelaksana UU Kesehatan. 
 
Secara mandatory, lahirnya PP tersebut adalah perintah langsung UU, yakni sebagai berikut: 
  

                                                           
1. https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-2666595/menkes-tegaskan-pp-612014-tentang-kesehatan-reproduksi-

tak-legalkan-aborsi 

UU 36/2009 Pasal 75 ayat (4) Ketentuan 
mengenai indikasi kedaruratan medis dan 
perkosaan, sebagaimana syarat aborsi yang tidak 
dilarang sesuai ayat (2) dan (3) diatur dengan 
Peraturan Pemerintah.  
Pasal 76 Aborsi sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 75 hanya dapat dilakukan dengan syarat 
yang ditetapkan dalam Pasal ini, dan dilakukan 
oleh tenaga kesehatan yang memiliki 
keterampilan dan kewenangan yang memiliki 
sertifikat yang ditetapkan oleh menteri, dan 
penyedia layanan kesehatan yang memenuhi 
syarat yang ditetapkan oleh Menteri. 
Pasal 77 Pemerintah wajib melindungi dan 
mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) 
yang tidak bermutu, tidak aman, tidak 
bertanggung jawab, bertentangan dengan norma 
agama dan ketentuan peraturan perundang-
undangan.  
 
 

Lahir PP 61 untuk melaksanakan ketentuan Pasal 
74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), 
dan Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 
Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 36 (1) 
Dokter yang melakukan aborsi berdasarkan 
indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat 
perkosaan harus mendapatkan pelatihan oleh 
penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Ayat 
(4) menetapkan Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diatur dengan Peraturan Menteri.  

 

Lahir PMK no 3 untuk melaksanakan ketentuan 
Pasal 36 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 
61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi  
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Perlindungan dan Penyelenggaraan Layanan Kesehatan Reproduksi Perempuan 
Ruang lingkup pengaturan PP 61 Kesehatan Reproduksi meliputi: 
a.  Pelayanan kesehatan ibu;  
b. Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi; dan 
c. Reproduksi dengan bantuan atau kehamilan di luar cara alamiah. 
 
Pengertian kesehatan reproduksi hakekatnya telah tertuang dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 
36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan bahwa kesehatan reproduksi merupakan 
keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, tidak semata-mata bebas dari penyakit 
atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi pada laki-laki dan 
perempuan. Setiap orang berhak untuk mendapatkan keturunan, termasuk juga hak untuk tidak 
mendapatkan keturunan, hak untuk hamil, hak untuk tidak hamil, dan hak untuk menentukan jumlah 
anak yang diinginkan. Untuk menjamin pemenuhan hak kesehatan reproduksi melalui pelayanan 
kesehatan yang aman, efektif, dan terjangkau tersebut diwujudkan berbagai upaya kesehatan, 
diantaranya reproduksi dengan bantuan, aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan 
perkosaan sebagai pengecualian atas larangan aborsi, upaya kesehatan ibu, dan kehamilan diluar cara 
alamiah yang diatur dalam Pasal 74 ayat (3), Pasal 75 ayat (4), Pasal 126 ayat (4), dan Pasal 127 ayat 
(2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
 
Dari lingkup pelayanan kesehatan reproduksi tersebut, masalah kesehatan ibu, infertilitas dan aborsi 
menjadi isu yang penting dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan reproduksi terutama pada 
kesehatan reproduksi perempuan. Negara pada prinsipnya melarang tindakan aborsi, larangan 
tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. 
Namun untuk keadaruratan medis dan korban perkosaan, menjadi pengecualian. Akibat perkosaan, 
seorang korban tindak pidana perkosaan akan menderita secara fisik, mental, dan sosial. Kehamilan 
akibat perkosaan akan memperparah kondisi mental korban yang sebelumnya telah mengalami 
trauma berat akibat peristiwa perkosaan tersebut. Trauma mental yang berat juga akan berdampak 
buruk bagi perkembangan janin yang dikandung korban. Oleh karena itu, ada korban perkosaan yang 
mengalami reaksi penolakan terhadap kehamilannya dan menginginkan untuk melakukan aborsi.  
Dalam hal perlu diadakan aborsi inilah, negara juga harus melindungi warganya yang perlu melakukan 
aborsi aman berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan akibat perkosaan, serta melindungi tenaga 
medis yang melakukannya.  
 
Pengaturan Aborsi yang dibolehkan 
Reaksi Pro dan Kontra tidak menjadi perhatian dalam desk review ini. Kajian akan difokuskan pada 
kedudukan tindakan aborsi ini dari perspektif hukum negara, baik aspek hukum pidana maupun 
hukum administrasi penyelenggaraan pelayanan kesehatan masyarakat. Lebih khusus lagi akan 
diofokuskan pada kedudukan hukum tindakan aborsi pada kehamilan akibat/ atau pada korban 
perkosaan. 
 
Sebelum membahas aspek hukum Negara, perlu disinggung mengenai kedudukan tindakan aborsi ini 
menurut hukum islam yang secara realita memberikan pengaruh pada dibolehkannya melakukan 
aborsi menurut hukum Negara. Dalam tinjuan yuridis ini diambil keputusan dari Majelis Ulama 
Indonesia (MUI), sebagai organisasi islam, mengeluarkan Fatwa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi. 
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Fatwa mengenai dibolehkannya aborsi ini terdiri dari 2 keputusan, yaitu: Pertama tentang Ketentuan 
Umum, kedua tentang Ketentuan Hukum. Dalam ketentuan umum disebutkan 2 keadaan yang sangat 
penting dipahami masyarakat, yakni keadaan darurat dan keadaan Hajat.2 Darurat adalah suatu 
keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati 
atau hampir mati. Batasan darurat dalam koridor agama yaitu apapun yang dapat mengancam 
kebinasaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.  Sebuah penelitian tentang fatwa ini 
menafsirkan, segala situasi dan kondisi apapun yang dapat mengantarkan atau mengakibatkan 
rusaknya lima perkara tersebut dapat dilakukan sesuatu hal, meskipun bertentangan dengan hal-hal 
yang dalam situasi normal dilarang.3 
 
Adapun yang disebut keadaan hajat adalah suatu keadaan dimana seseorang apabila tidak melakukan 
sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan berat. Keadaan hajat yang berkaitan 
dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah janin yang dikandung dideteksi menderita 
cacat genetik yang jika bayi lahir kelak akan disembuhkan dan kehamilan akibat perkosaan yang 
ditetapkan oleh tim yang berwenang di dalamnya meliputi keluarga korban, dokter, dan ulama. Aborsi 
ini ditetapkan boleh dilakukan sebelum janin berusia 40 hari, dan dilakukan di fasilitas kesehatan yang 
telah ditunjuk oleh pemerintah. 4 
 
Dari Fatwa MUI tersebut, terdapat beberapa syarat yang memerlukan tindak lanjut dari Negara untuk 
menggunakan Fatwa MUI dalam pelaksanaannya, yakni:  

1. Baik aborsi karena Darurat maupun Hajat, hanya boleh dilakukan di fasilitas kesehatan yang 
telah ditunjuk oleh pemerintah. 

2. Khusus untuk korban perkosaan, hanya dilakukan setelah ditetapkan oleh Tim yang 
berwenang meliputi keluarga korban, Dokter, dan ulama. 

3. Khusus untuk aborsi karena keadaan Hajat (dideteksi cacat genetic yang susah disembuhkan 
dan korban perkosaan), hanya boleh dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. 

 
Mendasarkan syarat-syarat tersebut diatas, maka manakala syarat tersebut tidak dipenuhi, maka 
Fatwa MUI tersebut tidak dapat digunakan. Dengan kata lain, praktik aborsi tetap dilarang sebelum 
syarat dipenuhi. Untuk memenuhi syarat diatas, bola sepenuhnya ditangan Negara, dalam hal ini 
pemerintah khususnya kementrian kesehatan. 
 
Selanjutnya akan ditinjau dari aspek hukum negara, Undang-Undang Kesehatan pada dasarnya juga 
melarang praktik aborsi. Pasal 75 ayat (1) ditegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi. 
Namun pada Pasal 75 ayat (2) dinyatakan bahwa larangan aborsi tersebut dikecualikan apabila 
terdapat indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam 
dan/atau janin, yang menderita genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat 
diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan, dan kehamilan akibat 
perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Untuk melaksanakan 
hukum pengecualian tersebut, pemerintah menerbitkan PP 61 tentang Kesehatan Reproduksi yang 

                                                           
2 Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 4 Tahun 2005 tentang Aborsi pada bagian Ketentuan Umum. 
3 Titik Triwulan Titik, Analisis Hukum Islam, Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan 

(KTD) Akibat Perkosaan Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan dalam Jurnal Fakultas 
Syari’ah (Surabaya : IAIN Sunan Ampel, Tanpa Tahun), hlm. 210 

4 Ibid, Bagian Kedua: Ketentuan Hukum angka 2.b dan c 
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memuat Pasal-pasal pengaturan tentang aborsi, yaitu di dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 39. 
Sebagai bagian dari bentuk peraturan perundang-undangan menurut UU Nomor 12 Tahun 2011, 
Menurut Maria Farida Indrati, Peraturan Pemerintah memang wajib berisi peraturan-peraturan yang 
membuat ketentuan dalam suatu Undang-Undang bisa berjalan atau diberlakukan.5 
 
Fungsi lainnya dari Peraturan Pemerintah adalah sebagai pengaturan lebih lanjut ketentuan lain 
dalam Undang-Undang yang mengatur hal tertentu, meskipun tidak secara tegas menyebutkan bahwa 
memerlukan pengaturan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah. Pelaksanaan ketentuan dalam 
Undang- Undang yang tidak tegas memerintahkan, maka hal ini dilandasi suatu kenyataan bahwa 
ketentuan dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945 telah merupakan delegasi kepada setiap Peraturan 
Pemerintah untuk melaksanakan Undang-Undang.6 
 
Ulasan mengenai ketentuan dapat dilakukannya aborsi karena kedaruratan medis maupun untuk 
kehamilan korban perkosaan, terdapat dalam UU Kesehatan dan PP 61 tentang Kesehatan Reproduksi 
dimana pasal-per pasal yang mengaturnya tidak lagi dipaparkan dalam kajian ini. Namun beberapa hal 
penting yang perlu mendapat perhatian dapat diuraikan sebagai berikut: 
 

a. Terdapat perluasan makna tentang aborsi.  
Jika dalam UU Kesehatan, terdapat kalimat aborsi kehamilan akibat perkosaan “yang dapat 
menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan” tidak demikian halnya dengan PP 61. 
PP ini tidak mensyaratkan dampak berupa kalimat “yang dapat menyebabkan trauma 
psikologis bagi korban perkosaan”. 

b. Terdapat perubahan batas waktu untuk persyaratan aborsi karena kehamilan akibat 
perkosaan.  
Di dalam UU Kesehatan, aborsi karena kehamilan akibat perkosaan dapat dilakukan sebelum 6 
mingguhari dihitung dari hari pertama haid terakhir. Jika 1 minggu ditetapkan 7 hari, maka 6 
minggu artinya42 (empat puluh dua) hari. Sedangkan pada PP 61 persyaratan aborsi karena 
kehamilan akibat perkosaan hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 
40 (empat puluh) hari yang dihitung sejak hari pertama haid terakhir. Terdapat selisih 2 (dua) 
hari. 

c. Terdapat perubahan frasa pelaksana tindakan aborsi.  
Di dalam Pasal 76 huruf b UU Kesehatan disebutkan bahwa aborsi dilakukan oleh tenaga 
kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang 
ditetapkan oleh Menteri. Sedangkan di dalam Pasal 35 ayat (2) PP 61 aborsi hanya dapat 
dilakukan oleh dokter sesuai standar. Lebih lanjut pada pasal 36 diatur bahwa dokter yang 
dimaksud harus mendapatkan pelatihan oleh penyelenggara pelatihan yang terakreditasi. Jika 
dua aturan ini (UU Kesehatan dan PP 61) dikaitkan dengan UU No. 36 Tahun 2014 tentang 
tenaga Kesehatan (UU Nakes), maka  perubahan Frasa “Tenaga Kesehatan” menjadi 
“dokter”dalam PP 61 ini, artinya dipersempit. Pasal 11 UU Nakes disebutkan bahwa Tenaga 
Kesehatan tidak hanya dokter, namun terdiri dari 13 jenis kualifikasi profesi, yakni mulai dari 
tenaga medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan,tenaga 
kefarmasian, tenaga kesehatan masyarakat, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga gizi, tenaga 
keterapian fisik, tenaga keteknisian medis, tenaga teknik biomedika, tenaga kesehatan 

                                                           
5 Maria Farida Indrati S., Ilmu Perundang-undangan 1, Cetakan Ke-22 (Sleman : Kanisius, 2007), hlm. 194 
6 UUD 1945 
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tradisional; dan tenaga kesehatan lainya yang ditetapkan oleh menteri.7 Masing-masing 
kualifikasi yang diatur pada ayat (1) dijabarkan lagi kedalam profesi yang spesifik pada ayat (2), 
misalnya Tenaga Medis terdiri dari Dokter dan Dokter gigi (baik umum maupun spesialis), pada 
tenaga keperawatan terdiri dari perawat, dan pada tenaga kebidanan termasuk Bidan. 
Demikian demikian menjadi terang bahwa perubahan frasa “Tenaga Kesehatan” pada UU 
Kesehatan, menjadi “Dokter” pada PP 61, adalah penyempitan/ pengkhususan. 

d. Terdapat perubahan pada persyaratan tim kelayakan aborsi untuk alasan kedaruratan 
medis. 
Di dalam UU Kesehatan belum dicantumkan persyaratan tentang tim kelayakan aborsi. 
Sedangkan di dalam PP Kesehatan Reproduksi dipersyaratkan bahwa penentuan indikasi 
kedaruratan medis dilakukan oleh tim kelayakan aborsi. Dalam menentukan indikasi 
kedaruratan medis, tim kelayakan aborsi harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan 
standar. Kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, tim kelayakan aborsi membuat 
surat keterangan kelayakan aborsi. 

e. Terdapat tambahan syarat melakukan tindakan aborsi berupa surat keterangan dokter, 
keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan untuk 
aborsi karena kehamilan akibat perkosaan. Ahli lain yang dimaksud, dicontohkan dalam 
penjelasan pasal 34 PP 61, antara lain dokter spesialis psikiatri, dokter spesialis forensik, dan 
pekerja sosial.  
Ketentuan ini sebagai tindak lanjut/ perintah dari Pasal 75 ayat (4) UU Kesehatan dimana 
“Indikasi kedaruratan medis dan perkosaan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”. 
Karenanya kemudian dalam PP 61 muncul indikasi perkosaan yang ditentukan berdasarkan 
surat keterangan dokter, keterangan penyidik, psikolog dan atau ahli lain mengenai adanya 
dugaan perkosaan. Lebih lanjut PP 61 mengatur bahwa aborsi untuk korban perkosaan hanya 
dapat dilakukan setelah korban perkosaan yang hamil tersebut memiliki surat keterangan 
dokter dan (surat/lisan) keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain. 

f. Terdapat syarat baku berupa konseling oleh konselor yang belum jelas. 
Di dalam UU Kesehatan dan PP 61 mensyaratkan konseling oleh konselor. Disyaratkan pula 
bahwa tindakan aborsi hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling, meliputi pra-tindakan 
dan diakhiri pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor. Dengan begitu, wajib ditetapkan 
terlebih dahulu siapa konselor yang akan memberikan konseling. Pada penjelasan Pasal 37 
hanya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “konselor” adalah setiap orang yang telah 
memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Sedangkan penjelasan 
Pasal 75 ayat (3) pada UU Nakes menyebutkan Yang dimaksud dengan konselor adalah “setiap 
orang” yang telah memiliki sertifikat sebagai konselor melalui pendidikan dan pelatihan. Frasa 
“setiap orang” pada penjelasan ini adalah dokter, psikolog, tokoh masyarakat, tokoh agama, 
dan setiap orang lainnya yang mempunyai minat dan memiliki keterampilan untuk itu. 
Melihat penjelasan 2 pasal pada PP 61 maupun UU Kesehatan tersebut, masih belum  
 diatur mengenai siapa yang berwenang menetapkan dan memberikan tugas kepada 
seseorang untuk menjadi konselor. 

g. Terdapat perubahan/penambahan prosedur melakukan tindakan aborsi. 
Dampak dari kehadiran pihak-pihak tertentu yang diberi wewenang tertentu oleh PP 61, 
adalah berubahnya pula prosedur/ tatacara/ hukum acara menuju pelaksanaan tindakan 

                                                           
7 Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 36 tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan. 



Desk Review PP 61-YKP Hal 7 
 

aborsi menurut UU Kesehatan dan PP 61 tentang Kesehatan Reproduksi. Prosedur/ tatacara/ 
hukum acara yang perlu mendapat perhatian dengan diaturnya syarat dan kewenangan pihak-
pihak tertentu, misalnya;  
Munculnya frasa konseling dan konselor di dalam PP 61 pada kalimat “tindakan aborsi hanya 
dapat dilakukan setelah melalui konseling (pra-tindakan) dan pasca tindakan”, dapat 
ditafsirkan bahwa tindakan aborsi tidak dapat dilakukan dengan perlindungan Hukum UU 
Kesehatan dan PP 61 jika dilakukan tanpa konseling sebelumnya dan sesudahnya. 
Begitu pula dengan munculnya syarat penentuan indikasi korban perkosaan, diperlukan surat 
keterangan dari dokter untuk menentukan usia kehamilan dan tentang adanya dugaan 
perkosaan, di dapat dari keterangan penyidik, psikolog dan/atau ahli lain. Dalam praktik 
hukum acara pidana, penyuratan pasal 34 ayat (2) yang menggunakan model alternative 
(memakai tanda baca “/” atau frasa ATAU) dan mode kumulatif (penggunaan frasa DAN) akan 
berimplikasi pada panjang pendeknya durasi dalam memenuhi persyaratan tersebut. Hal 
tersebut akan ditinjau lebih khusus pada sub bab lainnya pada kajian ini. 
 

Sedemikian rupa sehingga UU Kesehatan dan PP 61 tentang Kesehatan Reproduksi ini dapat 
disimpulkan belum dapat langsung diterapkan sebab memerlukan tindak lanjut yang harus ditetapkan 
oleh menteri atau diatur dengan peraturan menteri. 
 

 
Menyiapkan Tenaga Pelaksana dan Fasilitas Pemberi Layanan  
Setelah terbitnya PP 61 pada tanggal 21 Juli 2014 itu, Menteri Kesehatan kemudian menerbitkan 
Peraturan Menteri sebagai pelaksana PP tersebut. Kurang lebih 3 bulan paska terbitnya PP 61,  untuk 
melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (3) PP 61 tentang tata cara pengenaan sanksi, Menteri 
Kesehatan pada tanggal 3 Oktober 2014 menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 
2014  (PMK 71) tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Tenaga Kesehatan dan 
Penyelenggaraan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam Tindakan Aborsi dan Pelayanan Kesehatan 
Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah. 
 
Kurang lebih 2 tahun kemudian, untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (4) PP 61 tentang 
tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis dan 
Kehamilan Akibat Perkosaan, barulah Menteri Kesehatan menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan 
Nomor 3 Tahun 2016 (PMK 36)  tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Pelayanan Aborsi atas 
Indikasi Kedaruratan Medis dan Kehamilan Akibat Perkosaan, pada tanggal 18 Januari 2016.  
 
Tidak didapat informasi khusus mengapa pemerintah lebih mendahulukan tindak lanjut Pasal 51 dari 
PP 61 tentang Sanksi Administratif bagi Tenaga Kesehatan, daripada menerbitkan PMK yang mengatur 
tentang Pelatihan dan Penyelenggaraan Aborsi atas indikasi Kedaruratan Medis dan  Kehamilan Akibat 
Perkosaan. Namun mengingat kedua PMK tersebut mengatur lebih lanjut atas pelaksanaan UU 
Kesehatan dan PP Kesehatan Reproduksi terkait perlindungan hukum atas tindakan aborsi atas 
indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan, dampaknya adalah tidak tersedianya 
layanan tindakan aborsi sebagaimana diatur dalam UU Nakes dan PP 61, tiada lain disebabkan karena 
tenaga yang terlatih belum tersedia, penyelenggara pelatihan yang terakreditasi belum ditetapkan, 
dan fasilitas layanan kesehatan yang belum ditunjuk Menteri kesehatan. Dengan demikian, ancaman 
sanksi administratif menurut PMK 71, hingga pemidaan menurut KUHP dan UU Kesehatan jelas 
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membentang didepan mata, baik untuk korban perkosaan yang memutuskan menghentikan 
kehamilannya maupun dokter yang akan melakukan tindakan. Khusus untuk korban perkosaan, ia 
seperti jatuh dan tertimpa tangga, sebagai korban perkosaan dan tak terjamin hak hukumnya untuk 
menghentikan kehamilan sebagai hak nya yang diatur dalam UU Kesehatan dan PP 61 karena 
pemidanaan juga dapat menimpa dirinya.  
 
Siapa tenaga kesehatan yang dapat memberikan layanan aborsi aman?  
Telah dibahas pada bagian sebelumnya, sekalipun UU Kesehatan mengatur bahwa pelaksana aborsi 
adalah Tenaga Kesehatan, namun pada PP 61 dikerucutkan atau lebih dikhususkan bahwa pelaksana 
tindakan aborsi ini adalah Dokter yang memenuhi standar dan yang dilatih khusus oleh penyelenggara 
pelatihan yang terakreditasi.Dengan pengkhususan ini, maka Tenaga Kesehatan lain tidak memiliki 
wewenang untuk turut memberi layanan aborsi aman menurut PP kesehatan reproduksi ini. 
Persoalan yang timbul kemudian adalah, perlukah seorang dokter mendapatkan pelatihan lagi 
sehingga masyarakat harus menunggu lahirnya “dokter terlatih” lulusan lembaga terakreditasi dulu 
sebelum dapat merasakan pelaksanaan aborsi aman? Apakah jumlah dokter terlatih tersebut 
mencukupi untuk memberikan layanan di seluruh Indonesia? Atau pertanyaan yang lebih 
fundamental, apakah para dokter bersedia melaksanakan tindakan aborsi sesuai ketentuan UU 
Kesehatan dan PP 61? 
 
Dalam berbagai pemberitaan media massa online, disebut bahwa organisasi profesi dokter justru 
menyatakan keberatannya dan tidak mendukung hadirnya pasal aborsi untuk kehamilan akibat 
perkosaan dalam PP 61 ini. Wakil sekjend III PB IDI menyatakan bahwa IDI tidak mendukung 
ketentuan yang membolehkan aborsi menurut PP 61 ini.8  Sejalan dengan itu, Ketua Umum IDI juga 
menolak pelaksanaan PP 61 tersebut. 9 Pengurus IDI menilai bahwa aborsi sebagaimana diatur dalam 
PP 61 bertentangan dengan Sumpah Dokter butir 6 dan Kode Etik Kedokteran pasal 11. 10 Keharusan 
setia pada Sumpah Dokter sebagaimana diterangkan oleh Ketua Umum IDI terdapat dalam Kode Etik 
Kedokteran Pasal 1 yakni, “Pasal 1 Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati dan 
mengamalkan sumpah dan atau janji dokter”. Adapun bunyi sumpah dokter dimaksud terdapat pada 
bagian penjelasan  Pasal 1. Khusus pada butir 6 berbunyi sebagai berikut, “Demi Allah saya 
bersumpah, bahwa Saya akan menghormati setiap hidup insani mulai saat pembuahan”.  Sedangkan 
yang dimaksud dengan Pasal 11 Kode Etik Kedokteran, berbunyi, “Setiap dokter wajib senantiasa 
mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani”. 11 
 
Sumber yang dirujuk untuk menggambarkan sikap PB IDI diatas, diambil dari pemberitaan pada tahun 
2014. Belum didapat informasi atas sikap PB IDI yang mutakhir. Namun demikian, sekiranya 
pernyataan tersebut telah berubah menjadi mendukung dan bersedia melaksanakan amanat UU 
Kesehatan dan PP 61, atau, jika diasumsikan bahwa kekhawatiran terkena sanksi pidana dapat ditepis 
dengan pemberlakukan azas hukum yang lebih khusus mengalahkan hukum yang lebih umum, lex 

                                                           
8https://www.republika.co.id/berita/nasional/politik/14/08/15/nac99d-ikatan-dokter-tolak-jalankan-perintah-aborsi-
karena-perkosaan, diakses pada 29 Juni 2019. 
9https://republika.co.id/berita/koran/halaman-1/14/08/11/na4nra-idi-keberatan-aborsi-dilegalkan, diakses pada 29 Juni 
2019. 
10https://nasional.republika.co.id/berita/nasional/umum/14/08/15/nacrlt-idi-aborsi-karena-perkosaan-langgar-sumpah-
kedokteran, diakses pada 29 Juni 2019. 
11 PB IDI, Kode Etik Kedokteran Indonesia 2012, ISBN978-602-18831-3-6, Tanpa Tahun. 
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specialis derogate legi generalis, dimana UU Kesehatan mengalahkan KUHP, sehingga para dokter 
kemudian bersedia memberi layanan aborsi aman, apakah jumlah dan persebarannya dapat 
mencukupi untuk memberi tindakan aborsi aman ini diseluruh Indonesia? 
 
Jika tidak mencukupi, bagaimana dengan layanan aborsi atas kehamilan korban perkosaan yang 
terjadi di pelosok Indonesia dimana untuk layanan kesehatan umum dan persalinan saja, hanya bisa 
dilayani oleh perawat atau bidan. Apalagi untuk aborsi dengan indikasi khusus seperti korban 
perkosaan. Mungkinkah ditetapkan pemberlakukan pendelegasian kepada tenaga kesehatan lain? 
yang menurut disiplin ilmu dan kompetensinya, memang memungkinkan untuk melakukan tindakan 
aborsi aman dengan tetap mensyaratkan mengikuti terlebih dahulu pelatihan sebagaimana diatur 
dalam PP 61. Sebagaimana dipaparkan mengenai kosekuensi mengkerucutnya pengertian Tenaga 
Kesehatan menjadi dokter, pengaturan ini tidak memungkinkan lagi secara hukum untuk memberikan 
wewenang kepada tenaga kesehatan lain termasuk Bidan. Patut dikaji kembali, apakah pelimpahan 
wewenang dapat diberikan apabila timbul keadaan dimana ketersediaan dokter atau tenaga medis 
tidak mencukupi.  
 
Dari sejumlah peraturan perundang-undangan yang dikaji, didapat satu Undang-undang yang secara 
tegas mengatur Pelimpahan Wewenang ini. Tanpa mengkaitkan dengan wewenang melakukan 
tindakan aborsi aman menurut UU Kesehatan dan PP 61, atau wewenang lain, kajian pada bagian ini 
hanya mencoba memaparkan keberadaan frasa “Pelimpahan Wewenang”. Undang-undang tersebut 
adalah Undang-undang No. 4 Tahun 2019 tentang Kebidanan (UU Kebidanan) yang ditetapkan tanggal 
13 maret 2019 yang lalu. UU Kebidanan menetapkan bahwa bidan memiliki tugas memberikan 
pelayanan sebagaimana diatur dalam Pasal 46 ayat (1) meliputi: a. pelayanan kesehatan ibu; b. 
pelayanan kesehatan anak; c. pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana; 
d. pelaksanaan tugas berdasarkan pelimpahan wewenang; dan/atau e. pelaksanaan tugas dalam 
keadaan keterbatasan tertentu.12 
 
Khusus untuk melaksanakan isi ketentuan Pasal 46 ayat (1) huruf d, ditegaskan dalam Pasal 53-57 
bahwa pelimpahan wewenang tersebut terdiri atas:  
 

(a) pelimpahan secara mandat;  
Pelimpahan secara mandat diberikan oleh dokter kepada Bidan sesuai kompetensinya secara 
tertulis.13 

(b) pelimpahan secara delegatif.  
Pelimpahan wewenang secara delegatif sebagaimana diberikan oleh Pemerintah Pusat atau 
Pemerintah Daerah kepada Bidan dalam rangka pelaksanaan tugas dalam keadaan 
keterbatasan tertentu, atau melaksanakan program pemerintah.  

 
Pasal 56 ayat (1) menggarisbawahi bahwa pelaksanaan tugas dalam keadaan keterbatasan tertentu 
merupakan penugasan pemerintah yang dilaksanakan pada keadaan tidak adanya tenaga medis 
dan/atau tenaga kesehatan lain di suatu wilayah tempat Bidan bertugas yang ditetapkan oleh 
Pemerintah Daerah.14 

                                                           
12 Pasal 46 ayat (1) huruf d dan huruf e,  UU Kebidanan. 
13 Pasal 53 huruf a dan huruf b juncto Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2), UU Kebidanan. 
14 Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2), UU Kebidanan. 
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Sekali lagi, tanpa mengkaitkan wewenang apakah yang dapat dilimpahkan oleh dokter dan 
pemerintah menurut UU kebidanan tersebut, namun kajian ini berusaha membangun pertanyaan 
yang logis, mungkinkah ketidakcukupan dokter untuk melaksanakan tindakan aborsi aman menurut 
UU Kesehatan dan PP 61, dapat dihubungkan dengan pelimpahan wewenang sebagaimana diatur 
dalam UU kebidanan ini? Dalam Pasal 58 UU Kebidanan diatur, “Ketentuan lebih lanjut mengenai 
pelimpahan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 57 diatur 
dengan Peraturan Menteri”. Jika demikian adanya, untuk mengatasi ketidaktersedian tenaga 
medis/dokter, mungkinkan dalam peraturan menteri dapat mengatur pelimpahan wewenang kepada 
bidan ini termasuk untuk melakukan tindakan aborsi aman? Apakah dengan begitu, Bidan sebagai 
salah satu tenaga kesehatan (menurut UU Nakes), juga dapat ditetapkan termasuk Tenaga Kesehatan 
(menurut UU Kesehatan) yang dapat ditunjuk mengikuti pelatihan oleh penyelenggara yang 
terakreditasi sebagaimana diatur dalam PP 61? 
 
Lepas dari mungkin atau tidak mungkin, namun urusan siapa pelaksana tindakan aborsi aman 
menurut UU Kesehatan dan PP 61, seharusnya dapat diperluas lagi tidak hanya dokter demi 
memenuhi kebutuhan tenaga medis diseluruh pelosok negeri untuk mewujudkan aborsi aman. 
Tinggal kemudian, dimanakah Tenaga kesehatan Dokter (dan mungkin Bidan) tadi dapat 
melaksanakan tugasnya. Menurut PP 61, tidak semua fasilitas layanan kesehatan dapat menjadi 
pelaksana kebijakan aborsi aman ini.  
 
Pasal 77 UU Kesehatan menegaskan bahwa Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan 
dari aborsi dengan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat 
menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.15 Pemerintah juga wajib mencegah 
perempuan dari aborsi tanpa konseling dan bukan oleh konselor yang kompeten.16 Pendeknya, Pasal 
ini mewajibkan pemerintah mengadakan pencegahan terjadinya aborsi yang tidak bermutu, tidak 
aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan 
peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan praktik aborsi yang tidak bermutu, tidak 
aman, dan tidak bertanggung jawab adalah aborsi yang dilakukan dengan paksaan dan tanpa 
persetujuan perempuan yang bersangkutan, yang dilakukan oleh tenaga kesehatan yang tidak 
profesional, tanpa mengikuti standar profesi dan pelayanan yang berlaku, diskriminatif, atau lebih 
mengutamakan imbalan materi dari pada indikasi medis. Untuk keperluan itu, pemerintah perlu 
menyediakan penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri 
Kesehatan.17 Hal ini ditegaskan kembali dalam Pasal 35 huruf b pada PP 61 bahwa aborsi yang 
dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab tersebut,  dilakukan di fasilitas pelayanan 
kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan. Berdasarkan deskripsi 
dan penafsiran terbatas pada bunyi ketentuan mengenai penyediaan fasilitas layanan kesehatan yang 
dapat memberikan tindakan aborsi aman ini, dapat disimpulkan bahwa untuk mewujudkan cita-cita 
Pasal 7 UU Kesehatan diatas, tiada lain diperlukan penetapan menteri yang menunjuk fasilitas layanan 
kesehatan tersebut dalam tempo sesingkat-singkatnya dengan tetap memperhatikan ketersediaan 
tenaga kesehatan sebagaimana dipaparkan pada bagian sebelumnya. 
 

                                                           
15 Pasal 77 ayat (1) juncto Pasal 75 ayat (2) UU Kesehatan. 
16 Pasal 77 ayat (1) juncto Pasal 75 ayat (3) UU Kesehatan. 
17 Pasal 76 huruf e. UU Kesehatan. 
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Mengatur prosedur/hukum acara yang berpihak pada korban 
Sebagaimana dipaparkan sebelumnya, menurut Pasal 34 ayat (2), kehamilan akibat perkosaan harus 
dibuktikan dengan 2 hal, yaitu:  
 

 Pertama: dengan surat keterangan dokter untuk menentukan usia kehamilan.  
 Kedua: keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain untuk adanya dugaan perkosaan.  

 
Pasal 34 ayat (2) ini dapat dianggap menjadi bagian dari hukum acara atas dibolehkannya melakukan 
tindakan aborsi menurut UU Kesehatan dan PP 61. Atas pengaturan 2 hal sebagai syarat 
dibolehkannya tindakan aborsi aman untuk kehamilan akibat korban perkosaan dapat memunculkan 
beberapa penafsiran dan potensial muncul masalah hukum, antara lain; Apakah mungkin dengan 
waktu yang sangat pendek, 40 atau 42 hari, seorang korban dapat memutuskan untuk segera 
menemui dokter sementara dampak psikologis atas tindak pidana yang dialaminya sangat berat. Dua 
kemungkinannya adalah; 
 

1. Mungkin ! Jika ia memiliki pengetahuan kesehatan reproduksi yang cukup dan berada di 
lingkungan sosial yang mendukungnya.  

2. Tidak Mungkin ! Jika sebaliknya, dimana pengetahuan kesehatan reproduksinya tidak cukup, 
dan berada di lingkungan sosial yang tidak mendukungnya.  Untuk yang berada dilingkungan 
sosial yang tidak mendukung, maka ia berpotensi mengucilkan diri, dan potensial terlambat 
menemui dokter untuk memperoleh surat keterangan tentang usia kehamilan. Untuk itu, 
pelaksanaan Pasal ini sangat memerlukan pendidikan kesehatan reproduksi yang massif dan 
matang di seluruh Indonesia sehingga dapat menjamin bahwa kematangan seseorang sampai 
mampu menguatkan dirinya untuk segera menemui dokter jika terjadi tindak pidana 
perkosaan menimpanya agar tetap dapat memenuhi syarat maksimal 40 atau 42 hari. 

 
Masalah hukum lainnya yakni, Apakah mungkin, seorang korban perkosaan mampu memutuskan 
untuk menemui penyidik (polisi), atau Psikolog, atau ahli lain dalam waktu dekat setelah terjadinya 
tindak pidana yang menimpanya. Dari susunan redaksinya, pasal ini bersifat Alternatif. Artinya korban 
boleh memilih salah satu, menemui Polisi, Psikolog, atau Ahli lain. Kajian selanjutnya akan menjajaki 
kemungkinan  jika menggunakan salah satu dari 3 pilihan prosedur tersebut.  
 

A. Jika ia memilih menemui Polisi, dalam hal ini diterima oleh unit Perlindungan Perempuan dan 
Anak (PPA). 

a. mungkinkah secara psikologis ia siap? Sekali lagi Mungkin ! selama ia berada pada 
lingkungan sosial yang mendukungnya. Tapi menjadi siksaan jilid dua untuk si korban 
apabila ternyata dengan melapor polisi, ia justru dianggap aib untuk lingkungannya.  

b. Apakah semua instansi kepolisian di setiap tingkat sudah memiliki unit PPA yang siap 
menerima pengaduan perkosaan dengan kewenangan menerbitkan “surat keterangan” 
sebagaimana diatur dalam PP 61? Dengan mempertimbangkan bahwa pelaporan 
dugaan terjadinya perkosaan adalah ranah hukum kepidanaan, maka sepatutnya kajian 
ini mengkaitkan pula dengan prosedur yang berlaku pada instansi penyidik. Dalam 
Hukum Acara Pidana, awal masuknya suatu perkara adalah dibuatnya surat Laporan 
atau Pengaduan. Kepolisian tunduk pada Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana 
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(KUHAP) dan dalam pelaksanaanya, terikat pada Peraturan kapolri Nomor 12 Tahun 
2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di 
Lingkungan Kepolisian (PERKAPOLRI 12). Dalam KUHAP maupun PERKAPOLRI 12 
tersebut, dikenal beberapa “surat” pada awal penyelidikan dan penyidikan. 
Diantaranya yang dapat dikaitkan dengan pokok bahasan dalam kajian ini adalah; Surat 
Tanda Lapor (STP), Surat Keterangan Dokter Ahli (Visum et Repertum), Surat 
Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), Surat Pemberitahuan Perkembangan 
Hasil Penyidikan (SP2HP). Kesemuanya masih dengan tetap menempatkan perkara 
yang dilaporkan adalah perkara pidana dan dugaan terhadap pelaku masih setingkat 
Tersangka. Belum dapat dipergunakan untuk menilai apakah benar telah terjadi 
perkosaan, apalagi menetapkan siapa pelakunya. Untuk hal yang demikian kelak akan 
diputuskan oleh Pengadilan. Namun sejak dikeluarkannya SPDP, sudah dapat 
ditafsirkan bahwa penyidik berkesimpulan telah terjadi tidak pidana dan tindak pidana 
yang dimaksud diduga dapat dikualifikasi sebagai perkosaan. Namun demikian, Dalam 
tata naskah yang diatur dalam PERKAPOLRI 12 belum diatur wewenang kepada 
Penyidik untuk mengeluarkan surat keterangan, kecuali Surat Pemberitahuan 
Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP), apalagi surat keterangan sebagai persyaratan 
legalisasi aborsi karena kehamilan akibat perkosaan.  Dengan demikian jika 
dihubungkan dengan PP 61, maka diperlukan PERKAPOLRI yang mengatur keberadaan 
Surat Keterangan sebagaimana diamksud dalam Pasal 34 PP 61 tersebut. 
 
Jika yang dimaksud “Surat keterangan dari Penyidik” adalah Visum Et Repertum yang 
diminta dari dokter, maka ada kendala lainnya. Untuk surat berupa Visum et Repertum, 
pada umumnya hanya memaparkan keterangan medis, tetapi tidak menyimpulkan 
terjadinya tindak pidana apa oleh siapa yang menyebabkan kondisi dimaksud. Namun 
Visum dapat dmintakan kepada dokter oleh polisi untuk dijadikan alat bukti yang sah 
sebagaimana menurut Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Visum 
et repertum berperan penting dalam proses pembuktian. Hambatan dalam 
mengumpulkan kondisi tertentu untuk menyusun visum et repertum adalah bilamana 
korban perkosaan tidak segera lapor sehingga tidak lagi ditemukan tanda-tanda 
kekerasan pada diri korban atau hilangnya kondisi tertentu. Hambatan yang lain adalah 
tidak ada ketentuan batas waktu bagi dokter untuk mengeluarkan hasil visum. 
Sehingga penyidik dan korban hanya bisa menunggu. Jika keterangan dokter berupa 
visum et repertum yang diminta oleh penyidik ini adalah salah satu syarat untuk dapat 
dilaksanakan tindakan aborsi karena kehamilan akibat perkosaan, bukankah menjadi 
semakin pendek waktu untuk menuju 40 hari sebagai syarat mendapatkan layanan 
aborsi aman? 
 

B. Jika ia memilih menemui Psikolog atau ahli lain. 
Dalam pasal tidak diterangkan apakah keterangan Psikolog ini harus tertulis atau lisan. 
Terlepas tertulis atau lisan, masalahnya Kemudian ditinjau dari surat keterangan psikolog, 
surat keterangan tersebut juga belum mempunyai ketentuan hukum untuk membuktikan 
telah terjadinya tindak pidana perkosaan. Psikolog adalah seorang yang ahli dalam bidang 
praktik psikologi. surat keterangan psikolog akan bermanfaat sebagai pendukung alat bukti di 
Pengadilan, akan tetapi selama belum ada putusan dari Pengadilan maka dugaan telah 



Desk Review PP 61-YKP Hal 13 
 

terjadinya tindak pidana perkosaan belum mempunyai kekuatan hukum. Pilihan boleh 
meminta keterangan dari Psikolog Ini dapat disimpulkan menguntungkan dan berpihak pada 
korban. Sebab tidak harus melaporkan kepada penyidik terlebih dahulu. Namun masalahnya 
adalah, dimana kah dapat ditemui seorang Psikolog yang dapat dimintai keterangan oleh 
korban ini. Apalah tersedia di fasilitas layanan kesehatan seperti rumah sakit hingga 
puskesmas, atau di kantor perlindungan saksi dan korban, atau di Kantor Dinas Pemberdayaan 
Perempuan dan Anak, atau di kantor Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak? Atau di 
kantor Jasa Psikolog Profesional? Atau di lembaga swadaya masyarakat? Apakah semua 
kemungkinan kantor itu telah merata tersedia di seluruh Indonesia? Disinilah pentingnya 
Menteri segera menetapkan pihak-pihak yang diperlukan untuk menerbitkan “syarat” 
mendapatkan layanan aborsi aman.  

 
Munculnya frasa konseling dan konselor di dalam PP Kesehatan pada kalimat “tindakan aborsi 
"hanya" dapat dilakukan "setelah" melalui konseling (pra-tindakan) dan pasca tindakan”, dapat 
ditafsirkan bahwa tindakan aborsi aman tidak dapat dilakukan dengan perlindungan Hukum UU 
Kesehatan dan PP 61 jika dilakukan tanpa konseling sebelumnya dan sesudahnya.  Ini juga menjadi 
bagian dari hukum acara pelaksanaan aborsi aman menurut PP 61. Jika demikian syaratnya, 
seharusnya didapat kejelasan dimanakan korban dapat menemui konselor ini. Apakah pada unit PPA 
di kepolisian, di fasilitas layanan kesehatan, atau instansi mana?  
 
Jika dihubungan dengan tugas Polri, khususnya unit pelayanan perempuan dan anak, maka dapat 
ditelusuri dengan mengkaji Peraturan kepala keposilian Republik Indonesia No. 10 Tahun 2007 
tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian 
(PERKAPOLRI 10), apakah ada tugas konseling dan kewajiban menyediakan konselor disana. Ruang 
lingkup tugas Unit PPA menurut PERKAPOLRI 10 meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan 
anak, yaitu perdagangan orang (human trafficking), penyelundupan manusia (people smuggling), 
kekerasan secara umum maupun rumah tangga, susila (perkosaan, pelecehan, cabul), vice (perjudian 
dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, money laundering dan hasil kejahatan 
tersebut, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, 
keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak. 
 
Dari paparan tersebut memang secara makna, fungsi konseling dapat dilekatkan pada fungsi perlindungan 
korban. Namun mengingat setiap fungsi akan dilaksanakan dengan pemberian kewenangan dan 
pertanggungjawaban, maka akan timbul potensi masalah manakala fungsi memberikan konseling dalam 
rangka syarat aborsi aman ini tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan yang berbentuk PERKAPOLRI 
juga. konseling yang dilaksanakan selama ini adalah konseling terkait perlindungan hukum terhadap 
perempuan dan anak sebagai korban tindak pidana, namun bukan konseling yang mengarah dan 
merupakan syarat aborsi kehamilan akibat perkosaan. Untuk kepentingan itu, seharusnya perlu dibuat 
surat keputusan bersama atau PERKAPORLI yang memang secara eksplisit mengatur tentang kewenangan 
ini. 
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Penutup 
 
Upaya pemerintah memberikan layanan pengaturan Aborsi aman yang diijinkan melalui PP 61 sebagai 
pelaksana UU Kesehatan ini, dapat menjadi upaya Dekriminalisasi dan memberikan kepastian hukum 
baik bagi tenaga pelaksana, fasilitas pemberi layanan, dan pasien, termasuk korban perkosaan. 
Dengan catatan, seluruh syarat yang bersifat imperative pada PP 61 dapat dilaksanakan oleh 3 pihak 
tersebut. Upaya dekriminalisasi ini merupakan kebijakan politik yang lebih tepat daripada depenalisasi 
atau tidak memberikan hukuman saja karena suatu alasan tertentu, baik yang dapat dikategorikan 
sebagai alasan pemaaf (fait de excuse) maupun alasan pembenar (Justification). Dekriminalisasi 
adalah keputusan untuk menetapkan suatu perbuatan bukan sebagai tindak pidana sama sekali. 
Namun upaya ini masih belum dapat direalisasikan dalam waktu pendek, mengingat sejumlah syarat 
yang ditetapkan oleh PP 61 itu sendiri ternyata masih memerlukan tindak lanjut yang perlu diatur 
dalam peraturan menteri kesehatan, peraturan bersama setingkat menteri, atau peraturan instansi 
lain yang memiliki wewenang untuk itu, misalnya peraturan Kapori. dan tanpa tindak lanjut itu. Ini 
artinya kehadiran PP ini masih belum punya manfaat bagi perempuan yang sudah memenuhi syarat 
memperoleh layanan aborsi aman sekalipun, apabila pemerintah tidak menyiapkan tehnis-tehnis yang 
dipersyaratkan seperti penunjukkan tempat layanan dan tenaga kesehatan yang melayani. Ancaman 
pemidanaan tetap menghadang. 
 
Kebutuhan tenaga kesehatan yang diijinkan untuk melakukan layanan aborsi aman juga perlu 
dipertimbangkan kembali dengan membuka kemungkinan penerapan azas pelimpahan wewenang 
menurut undang-undang, pada profesi lain yang memiliki kompetensi dan dapat dilibatkan dalam 
pelatihan yang tersertifikasi.  Kebutuhan penunjukan lembaga pelatihan yang terakreditasi juga 
mendesak. Sebab sekalipun telah ada dokter specialis yang kompeten dalam segala hal untuk 
melakukan aborsi, seperti dokter specialis obgyn, namun yang bersangkutan belum mendapat 
pelatihan khusus dari lembaga pelatihan yang terakreditasi seperti ketentuan dalam PP, apakah masih 
ada kemungkinan untuk diancam secara pidana berdasarkan kitab undang-undang hukum pidana dan 
melanggar sumpah jabatan serta kode etik kedokteran? Dengan begitu tentu saja tujuan untuk 
mewujudkan perlindungan hukum dalam bentuk dekriminalisasi bagi tenaga kesehatan, fasilitas 
pemberi layanan, dan korban perkosaan, masih belum dapat dicapai. 
 
Namun demikian, segenap elemen masyarakat termasuk Yayasan Kesehatan Perempuan, tentu saja 
mendukung upaya memenuhi hak perempuan mendapatkan layanan kesehatan reproduksi yang 
bermutu dan bertanggungjawab, termasuk mengusahakan perlindungan hukum semaksimal mungkin 
untuk layanan aborsi aman atas indikasi kehamilan akibat perkosaan, dan membuka kemungkinan 
hukum pelibatan bidan sebagai tenaga kesehatan menurut UU dengan mekanisme dan 
tanggungjawab yang jelas. 
 
 

Yayasan Kesehatan Perempuan 
30 Juni 2019 
 
Zumrotin K Susilo 
Dony Hendrocahyono 
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Bahan Penyanding Review: 

1. Kitab 
Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). 

2. Kitab 
Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) 

3. Undang-
Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4431) 

4. Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5063). 

5. Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5607) 

6. Undang-
Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Tenaga Keperawatan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5612) 

7. Undang-
undang republik Indonesia Nomor 4 tahun 2019 Tentang Kebidanan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 20i9 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6325) 

8. Peraturan 
Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5559).  

9. Perkapolri 
No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dana Tata Kerja Unit Pelayanan 
Perempuan dan Anak (Unit PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik 
Indonesia. 

10. Perkapolri 
nomor 12 tahun 2009 Tentang Pengawasan dan pengendalian penanganan 
perkara pidana Di lingkungan kepolisian negara republik Indonesia. 

11. Permenkes 
Nomor 71 tahun 2014 Tentang Tata cara pengenaan sanksi administratif Bagi 
tenaga kesehatan dan penyelenggara fasilitas Pelayanan kesehatan dalam 
tindakan aborsi dan pelayanan Kesehatan reproduksi dengan bantuan atau 
Kehamilan di luar cara alamiah. 

12. Permenkes No. 3 Tahun 2016 Tentang Pelatihan Dan Penyelenggaraan 
Pelayanan Aborsi Atas Indikasi Kedaruratan Medis Dan Kehamilan Akibat 
Perkosaan. 
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13. Peraturan 
Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara 
Perempuan Berhadapan Dengan Hukum. 

14. Fatwa 
Majelis Ulama Indonesia Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi. 

15. Fatwa 
Majelis Tarjih Muhammadiyah ke XXII Tahun 1989 tentang Hukum Aborsi. 

16. Keputusan 
Komisi Bahtsul Masail Diniyah Musyawarah Nasional Alim Ulama NU Tahun 2014 
tentang Hukum Aborsi. 
 

*** 


