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Telaah deskriptif sudah menjelaskan bagaimana 

persepsi etis konkret dari para responden tentang aborsi. Dalam 

proses pembentukan persepsi tersebut terlibat beberapa faktor 

yaitu pengetahuan, interaksi bersama dan dengan keluarga, 

agama, pengalaman tidak langsung dengan aborsi, situasi dan 

kondisi ekonomi dan sosial. Semua faktor itu diproses oleh budi 

responden sampai akhirnya terbentuk persepsi etis yang mereka 

miliki secara konkret. Analisis persepsi etis tentang aborsi dari 

para responden tersebut membutuhkan teori etika yang sesuai 

dan tepat. Karena itu, untuk penelitian ini, dipilih teori etika 

Immanuel Kant, dengan tiga konsep utamanya, yaitu:  konsepnya 

tentang kebebasan, konsepnya tentang imperatif kategoris sebagai 

perwujudan dari kebebasan dengan unsur universalitas, 

humanitas dan otonomi sebagai karakter utama, serta konsepnya 

tentang martabat manusia sebagai subjek dari moralitas budi 

praktis yang merupakan kesimpulan dari pembicaraan tentang 

kebebasan dan imperatif kategoris. Sedangkan teori kedua yang 

digunakan adalah teori jenjang-jenjang pemahaman moral 

Lawrence Kohlberg. Teori ini memang adalah teori kedua, tetapi 

dalam proses analisis, teori ini digunakan terlebih dahulu untuk 

menganalisis dan melihat sejauh mana pemahaman moral tiap 

responden. Kemudian, gambaran tentang jenjang pemahaman 

moral responden akan dianalisis dengan menggunakan teori etika 

Immanuel Kant. Untuk itu, dalam bagian konseptual ini, akan 

diberikan uraian tentang kedua teori di atas dan beberapa hal lain 

yang berkaitan. 
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I.  DASAR-DASAR ETIKA IMMANUEL KANT 

 

1.  KONSEP KEBEBASAN 

Kebebasan Untuk 

Konsep Kant tentang kebebasan dibangun dari 

beberapa paham kunci. Paham pertama adalah paham tentang 

pengetahuan atau pengertian. Paham ini memunculkan revolusi 

pengertian, yaitu dari pengertian sebelum Kant ke pengertian 

menurut Kant yang memiliki pengaruh besar sehingga menjadi 

salah satu acuan etika hingga sekarang. 

Di dalam bukunya yang berjudul “Critique of Pure 

Reason” (1998, terjemahan dari Kritik der reinen Vernunft), Kant 

menjelaskan teorinya mengenai pengertian atau pengetahuan. 

Menurut berbagai pandangan pra-Kant, pengertian atau 

pengetahuan adalah penyesuaian diri pengertian terhadap 

realitas. Jadi pengertian dipahami mirip dengan fotografi. Tetapi 

Kant berpendapat bahwa pengertianlah yang menyesuaikan 

realitas dengan dirinya (Kant 1998:155.205). Realitas memang ada 

dan menjadi sesuatu yang datang pada pengertian, tetapi dimensi 

ruang dan waktu serta objektivitas diterima oleh realitas dari cara 

subjek menangani kesan-kesan dari realitas itu sendiri. Jadi 

realitas sebagai objek dari pengertian, bukanlah realitas pada 

dirinya sendiri, tetapi sudah dimodifikasi atau direkayasa oleh 

pengertian. Segala sesuatu yang ada di luar diri manusia, itulah 

realitas-realitas yang setiap saat menjadi objek dari pengertian 

manusia. Kant sampai pada teori tersebut dengan menggunakan 

metode deduktif yang murni apriori. Yang berarti, sebelum budi 

sampai pada pengertian itu, sudah ada realitas pengetahuan atau 

pengertian tertentu sebagai bahan dasar pengolahan. Unsur 

deduktif menunjukkan bahwa realitas yang menjadi objek 

tersebut, hanyalah merupakan bahan dasar bagi pengertian yang 
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tidak memiliki pengaruh pada pengertian. Atau dengan kata lain 

dapat dirumuskan bahwa pengertian itu lepas dari pengaruh 

realitas (pengalaman dan faktor-faktor empiris) (Kant 1998:157-

167). 

Penggarapan budi terhadap realitas secara deduktif, 

murni dan apriori menunjukkan bahwa Kant memiliki definisi 

sendiri tentang budi. Inilah paham kedua Kant yang menjadi 

penyusun konsep tentang kebebasan. Berdasarkan penggunaan 

kata hasil proses atau penggarapan yang kemudian dikaitkan 

dengan penggunaan metode deduktif yang murni apriori, 

Magnis-Suseno (1997:142) mengartikan budi yang murni apriori 

tersebut sebagai kemampuan untuk mengatasi pancaindra dan 

hal-hal alamiah (Kant 1998:394).  

Berdasarkan bidang aktualisasinya, budi murni apriori 

atau kemampuan ini dibedakan menjadi dua yaitu budi murni 

tentang pengertian atau disebut juga budi murni teoretis dan budi 

murni tentang tindakan atau budi murni praktis. Dari antara dua 

jenis budi tersebut, yang dimaksud Kant berkaitan dengan 

kebebasan adalah budi murni praktis, karena hanya budi inilah 

yang berdasarkan pada pengertian indrawi. Dunia pengertian 

atau pengetahuan manusia memang hanya mungkin dalam 

bidang indrawi (Kant 1998:402; Magnis-Suseno1997:142).56 

Pengertian tentang budi praktis yang apriori adalah 

paham ketiga Kant untuk menyusun konsepnya tentang 

kebebasan. Apakah budi murni praktis yang apriori itu? Tidak 

lain adalah kemampuan untuk memilih tindakan atau mengambil 

keputusan tanpa adanya pengaruh dari hal-hal indrawi, misalnya: 

hal batin, berbagai kebutuhan, nafsu, emosi, rasa senang atau 

tidak senang dan sebagainya (Magnis-Suseno 1997:142). Atau 

                                                           
56 Sedangkan budi murni teoretis ditolak oleh Kant karena tidak ada 

pengertian teoretis satupun yang tidak berdasarkan pada pengertian 
indrawi. 
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dapat dirumuskan sebagai kemampuan manusia untuk bertindak 

tidak berdasarkan pada hukum alam yang sudah ada. Inilah 

wujud tindakan dari budi praktis murni yaitu bahwa dia sendiri 

yang memikirkan hukum-hukum, mengakui hukum-hukum itu 

menurut prinsip yang disusunnya sendiri dan bertindak menurut 

prinsip yang disusun dan diakuinya. Dengan kata lain, bertindak 

menurut hukum yang berasal dari dirinya sendiri. Itulah yang 

disebut kehendak. Menghendaki adalah bertindak sesuai dengan 

sesuatu yang diakuinya sendiri sebagai hukum. Jadi, budi murni 

praktis adalah kemampuan untuk menghendaki atau kemampuan 

untuk menjadi subjek atau pelaku dari tindakan. 

Ketiga paham di atas menyusun konsep Kant tentang 

kebebasan. Dengan melihat ketiga paham kunci itu, dapat 

dirumuskan bahwa kebebasan adalah tiadanya pengaruh hal-hal 

indrawi, hukum alam, dan hal-hal empiris (Kant 1998:533-534). 

Kondisi tiadanya pengaruh itu ada pada kemampuan subjek 

untuk memilih suatu tindakan atau mengambil keputusan. Jadi 

kebebasan itu ada secara intrinsik dalam diri individu. Karena 

adanya kebebasan itu dalam dirinya, dia menjadi mampu untuk 

bertindak atau mengambil keputusan. Dengan demikian, dapat 

dikatakan bahwa kebebasan menjadi ciri khas dari budi murni 

dalam mengaktualisasikan dirinya. 

Berdasarkan definisi di atas, kebebasan menurut konsep 

Kant dapat juga disebut sebagai kebebasan ‘untuk’, yang memiliki 

perbedaan besar bila dibandingkan dengan kebebasan ‘dari’. 

Kebebasan ‘untuk’adalah kebebasan yang memampukan subjek 

secara bebas dari dalam dirinya sendiri atau tanpa pengaruh 

semua hal di luar dirinya untuk mengambil keputusan atau 

memilih satu tindakan. Jadi kebebasan ‘untuk’ mengandaikan 

subjek sudah bebas dari semua hal yang berasal dari luar dirinya. 

Dari rumusan dapat disimpulkan bahwa kebebasan itu 

merupakan miliknya, bagian dari kemampuannya secara 
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intrinsik. Sedangkan kebebasan ‘dari’ merupakan kebebasan dari 

hal tertentu di luar dirinya. Perbedaan itu akan semakin terlihat 

bila dilihat dari penggunaan kata depan yang berbeda: untuk57 

dan dari58. Kata depan ‘untuk’ mengindikasikan adanya gerakan 

kebebasan yang mengalir keluar atau teraktualisasi dari dalam 

diri subjek. Sedangkan kata depan ‘dari’ mengindikasikan adanya 

gerakan kebebasan yang mengalir ke dalam diri subjek atau suatu 

perolehan atau penerimaan dari sesuatu di luar dirinya. Kata 

depan ‘dari’ memang menunjukkan adanya sumber lain tertentu 

yang selama ini membuat subjek tidak bebas. Setelah subjek 

dibebaskan atau terbebas dari sumber tertentu di luar dirinya itu, 

belum tentu dia sudah bebas dari semua hal di luar dirinya seperti 

yang dimaksud dalam kebebasan menurut konsep Kant. 

Kebebasan dari semua sumber lain di luar dirinya, itulah yang 

memberikan kebebasan seutuhnya menurut Kant. Secara ringkas, 

kebebasan untuk adalah bukan karena tiadanya hambatan-

hambatan eksternal untuk bergerak, tetapi merupakan cara 

berada secara positif dari makhluk rasional yaitu manusia, atau 

kemampuan manusia dari dalam dirinya untuk menentukan 

dirinya sendiri (Sihotang 2009:75). 

 

Kehendak Baik sebagai Dasar Kehendak Bebas 

Bila konsep kebebasan ‘untuk’ di atas dikaitkan dengan 

moralitas, maka yang dimaksud adalah kebebasan untuk 

melakukan atau memutuskan memilih yang baik. Tetapi, dalam 

kehidupan sehari-hari, sering terdengar penilaian baik dan benar 

yang bersifat kontekstual atau lahiriah. Misalnya, minum air gula 

                                                           
57 Salah satu arti kata depan ‘untuk’ adalah untuk menyatakan bagi. Jadi ada 

gerakan yang keluar dari dalam diri subjek (bdk. Pusat Bahasa Departemen 
Pendidikan Nasional, 2005:1249). 

58 ‘Dari’ adalah kata depan yang menyatakan tempat permulaan atau asal 
(bdk. Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005:237) 
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sangat baik bagi orang yang sedang membutuhkan kalori, tetapi 

tidak baik untuk orang yang menderita penyakit diabetes. Untuk 

itu bagi Kant, ada pengertian tersendiri tentang baik dan benar, 

yaitu kebaikan yang tidak bersifat kondisional. Itulah kebaikan 

yang baik dari segala segi, tanpa pembatasan atau mutlak. Wujud 

dari kebaikan moral ini adalah kehendak baik yang berbeda 

dengan kebaikan-kebaikan lain yang kondisional dan lahiriah. 

Kebaikan kondisional dan lahiriah, bukanlah kebaikan pada 

dirinya sendiri. Itu menjadi baik bila diabdikan pada kehendak 

baik. Misalnya, hal itu dapat dilihat pada sifat senang menolong 

yang secara umum dan tidak diragukan lagi dipandang sebagai 

hal yang baik. Tetapi, supaya sifat tersebut sungguh menjadi baik, 

dia harus diabdikan pada kehendak baik dari pemiliknya sebelum 

direalisasikan. Karena, berdasarkan analisis motivasi dari pelaku, 

kebaikan ini dapat memiliki dua arti. Arti kebaikan yang pertama 

adalah bila tindakan menolong itu didasarkan atau didorong atau 

berasal dari kehendak baik pelaku, sehingga tindakan itu menjadi 

ungkapan ekspresi kehendak baiknya. Sedangkan arti kebaikan 

yang kedua adalah bila tindakan menolong itu didasarkan pada 

hal yang lain selain kehendak baiknya, baik alasan positif 

maupun alasan negatif. Salah satu contoh: tindakan menolong 

orang lain untuk mencari dukungan bagi dirinya sendiri dalam 

rangka menutupi kejahatannya. Harus diabdikan pada kehendak 

baik dapat juga berarti bahwa pemilik sifat harus tahu dan 

mengerti tujuan konkret dari pertolongan yang dilakukan. 

Realisasi sifat itu dengan tanpa melihat tujuan yang menjadi 

kehendak baiknya, mungkin akan dapat membuat orang yang 

ditolong menjadi malas atau menjadi selalu tergantung pada 

pertolongan. Jadi, dari semua kebaikan yang sudah disebutkan, 

yang tidak terusik sifat kebaikannya karena tidak tergantung 

pada tujuan maupun hasil aktualisasinya atau semua hal lain di 

luar dirinya adalah kehendak baik (Magnis-Suseno 1997:144).  
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Kebaikan dalam tingkat kehendak seperti di atas itulah 

yang seharusnya menjadi kebaikan ideal dari setiap manusia 

sebagai subjek. Tetapi pada kenyataannya, manusia bukanlah 

makhluk yang hanya terdiri dari roh murni atau makhluk 

pengada yang murni rohani (tidak berbadan). Oleh karena itu, 

manusia juga merasakan adanya eksistensi dari dorongan atau 

tarikan hal-hal lain, yang bertentangan dengan yang ideal itu, 

misalnya: dari dorongan emosi, perasaan, hawa nafsu dan 

sebagainya. Dalam bahasa yang lebih sederhana, Magnis-Suseno 

(1997:144) merumuskan tindakan menurut eksistensi dari hal-hal 

yang bertentangan dengan yang ideal itu sebagai tindakan untuk 

menyesuaikan diri dengan kondisi indrawi-alami, yang 

merupakan saingan dari tuntutan untuk berbuat menurut budi 

atau untuk berbuat menurut yang ideal. 

Adanya persaingan antara kehendak baik dan dorongan 

untuk menyesuaikan diri dengan kondisi indrawi-alami itulah 

yang memungkinkan munculnya kehendak bebas dalam tindakan 

memilih untuk melakukan kewajiban  (Magnis-Suseno1997:144). 

Seandainya manusia sebagai subjek adalah roh pengada yang 

murni, tidak berbadan, maka dia tidak memerlukan kewajiban. 

Jadi secara konkret orang yang berkehendak baik yang bebas 

adalah bila dia menghendaki untuk melakukan kewajiban di 

hadapan segala macam tarikan dan dorongan indrawi atau alami 

(Magnis-Suseno 1997:144). Itulah kewajiban moral yang harus 

dipenuhi demi dirinya sendiri atau demi kewajiban itu sendiri, 

bukan demi hal-hal lain di luar dirinya (kebahagiaan atau tujuan 

lainnya). 

Karena ekspresi dari kehendak baik yang bebas adalah 

kewajiban, maka hal itu bukan hanya sekedar keinginan belaka. 

Karena kalau kewajiban itu hanya sekedar keinginan belaka, 

maka kebaikannya dan kebebasannya tidak akan menjadi nyata. 

Oleh karena itu, kewajiban ini meliputi juga pengerahan semua 
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sarana yang perlu dan benar, supaya kehendak itu terlaksana 

(Bdk. Kant 2002:9-13; Johnson 2009:50; Hardiyanto 2009:109). 

Bagaimanakah kewajiban dipenuhi atau direalisasikan? Yaitu bila 

dia melakukan kewajiban karena memang mau memenuhi 

kewajiban, bukan berdasarkan pada pertimbangan kebijaksanaan 

atau berdasarkan pada pertimbangan emosionalnya. 

Pertimbangan berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan 

berdasarkan emosional akan selalu berbeda pada tiap manusia 

karena lebih bersifat kasuistik, sehingga tidak bisa menjadi dasar 

keputusan bagi pemenuhan sebuah kewajiban yang berlaku 

secara umum dan berasal dari kehendak baik yang bebas. Inilah 

kehendak baik yang mutlak, yang disebut sebagai moralitas. 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa kebebasan adalah 

kondisi di mana subjek tidak dipengaruhi oleh berbagai hal yang 

berada di luar dirinya yang bersifat empiris dan alamiah. Kondisi 

ini akan membuat kemampuan subjek yaitu budi untuk 

melakukan moralitas secara praktis, atau dapat berfungsi 

sebagaimana mestinya di dalam menghendaki kebaikan, waktu 

mengambil keputusan atau memilih tindakan. 

 

2.  IMPERATIF KATEGORIS SEBAGAI WUJUD 

KEHENDAK BEBAS 

Kewajiban yang pelaksanaannya merupakan ekspresi dari 

kehendak bebas di atas adalah paham apriori budi praktis murni 

yang sama sekali tidak ditentukan oleh realitas empiris. Karena 

itu dibutuhkan sesuatu tertentu atau kriteria yang dapat 

menunjukkan kepada manusia apa yang menjadi kewajibannya. 

Itulah yang disebut dengan imperatif kategoris. Jadi, dapat 

dikatakan bahwa imperatif kategoris adalah implikasi langsung 

dari kebebasan 

 



130 
 

Imperatif Kategoris dan Imperatif Hipotetis 

Apakah imperatif kategoris itu? Sebelum menjawab 

pertanyaan ini, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa selain 

imperatif kategoris, Kant juga mengemukakan adanya imperatif 

jenis lain yang pengertiannya akan memperjelas apa dan 

bagaimana imperatif kategoris itu. 

Menurut Kant, ada 3 jenis imperatif atau perintah atau 

keharusan dalam hidup manusia yaitu: imperatif ketrampilan 

yang berdasarkan teknis,59 imperatif kebijaksanaan pragmatis60 

dan imperatif kategoris61 (Kant 2002:31-33). Tetapi ketiga 

imperatif tersebut diklasifikasikan menjadi dua golongan yaitu 

imperatif hipotetis (2 imperatif pertama) dan imperatif kategoris.  

Imperatif hipotetis atau 2 imperatif yang pertama 

mengatakan bahwa bila seseorang menghendaki tujuan akhir 

tertentu atau objek tertentu, berarti dia juga menghendaki sarana 

yang diperlukan untuk mencapainya. Dengan kata lain, 

kebutuhan praktis akan sebuah tindakan yang mungkin untuk 

dilakukan, merupakan sarana untuk memperoleh sesuatu yang 

lain, yang diinginkan (Caygill 2000:231). Oleh karena itu, 

realisasi dari tindakan yang menghendaki sebuah objek 

mencakup juga kausalitas diri sendiri sebagai penyebab tindakan 

(Kant 2002:33-35). Jadi unsur realisasi imperatif hipotetis adalah 

subjek, objek atau tujuan dan sarana yang sesuai dan tepat untuk 

mencapai tujuan itu. Dengan adanya ketiga unsur ini maka 

dikatakan bahwa imperatif hipotetis adalah imperatif yang 
                                                           
59 Misalnya: kalau mau membuka usaha fotocopy di daerah yang belum 

terjangkau oleh PLN dan pembangkit listrik tenaga lainnya, selain membeli 
mesin fotocopy, juga harus dibeli mesin pembangkit tenaga listrik atau 
genset sendiri. 

60 Misalnya: kalau mau hidup rukun dalam keluarga, salinglah berbagi kasih 
dan berusaha saling mengenal satu sama lain. 

61 Misalnya: hormatilah dan lindungilah hidup, karena ini merupakan 
kewajiban setiap orang. 
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bersyarat atau kondisional, bersifat empiris dan bukan 

merupakan keharusan mutlak (Bertens 2011:22-23). 

Sedangkan imperatif kategoris merupakan perintah 

yang bukan bersifat permintaan atau komando, tetapi bersifat 

keharusan, tetapi juga bukan merupakan paksaan melainkan 

keharusan yang bersifat mutlak, tanpa syarat, niscaya dan tanpa 

kekecualian. Karena, sebagai suatu hal yang umum atau tanpa 

kekecualian, maka perintah itu tidak mengandung hal-hal 

subjektif karena dia hanya menyediakan sebuah prinsip umum 

dan kriteria dari semua perintah moral dan kewajiban-kewajiban 

(Peschke 2004:32; Rachels 2004:213). Oleh sebab itu, perintah 

tersebut harus disadari dan diterima sebagai keharusan objektif 

yang merupakan buah dari adanya pertimbangan rasional yang 

meyakinkan karena hanya dengan cara demikian perintah itu 

akan memunculkan ketaatan. 

Secara konkret imperatif kategoris dirumuskan sebagai 

berikut: “Bertindaklah semata-mata menurut prinsip (maksim) 

yang dapat sekaligus kaukehendaki menjadi hukum umum”. Atau 

dapat dikatakan: “Bertindaklah semata-mata berdasarkan pada 

maksim kehendak baik yang dapat sekaligus kaukehendaki 

menjadi hukum umum atau universal” (Kant 2002:54-55). Sebagai 

hukum umum atau universal, artinya, hukum yang menjadi 

sumber dari kegiatan moral tersebut harus dapat menjadi hukum 

universal dan dia harus bertindak seperti dia berharap semua 

manusia lain melakukannya. Atau dengan rumusan lain: siapa 

yang bertindak, harus membayangkan, bahwa pada waktu itu 

maksim perbuatannya merupakan hukum universal atau hukum 

umum, sehingga tiap orang akan bertindak sesuai dengan maksim 

yang sama (Bertens 2011:23). Jadi prinsip imperatif kategoris 

merumuskan prosedur untuk memutuskan apakah suatu tindakan 

itu secara moral diijinkan atau tidak. Apakah tindakan itu dapat 

diterima untuk diikuti oleh tiap orang di sepanjang waktu 
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ataukah tidak? Bila tindakan itu memenuhi kriteria universalitas 

atau dapat diterima untuk diikuti oleh tiap orang di sepanjang 

waktu, maka tindakan itu dapat dilakukan atau secara moral 

diperbolehkan. Dengan kata lain, dapat dirumuskan bahwa suatu 

putusan moral harus didukung oleh alasan-alasan yang baik, yaitu 

yang dapat diterima sebagai alasan dalam kasus-kasus serupa 

sehingga tidak ada satupun makhluk rasional yang dapat 

menyangkalnya. Jadi, seandainyapun seseorang harus melanggar 

suatu aturan, dia harus melakukannya demi satu alasan yang sah, 

yang bisa diberlakukan dan diterima juga oleh orang lain, yang 

berada dalam posisi yang sama dengannya. 

 Istilah maksim memang merupakan kata kunci teori 

etika Immanuel Kant yang dikaitkan dengan pengertian baik. 

Maksim ini diterjemahkan oleh Magnis-Suseno (1997:147) 

sebagai prinsip subjektif dalam bertindak, yaitu sikap dasar hati 

orang dalam mengambil sikap-sikap dan tindakan-tindakan 

konkret (Kant 2002:37-38, Mathieu 2003:23). Mengingat adanya 

persaingan antara kehendak baik yang dipengaruhi dan yang 

tidak dipengaruhi oleh realitas empiris, maka juga ada dua 

kemungkinan maksim yang dimiliki seseorang, yaitu maksim 

yang baik-yang tidak dipengaruhi oleh realitas empiris atau yang 

berasal dari kehendak sendiri, dan maksim yang buruk-yang 

dipengaruhi oleh realitas empiris atau maksim yang tidak berasal 

dari kehendak sendiri. 

Kant memasukkan semua maksim yang tidak berasal 

dari kehendak sendiri sebagai kehendak bukan moral. Jadi selain 

kehendak moral, ada juga kehendak bukan moral. Kehendak 

bukan moral ini mendahului dan mau menentukan realisasi dari 

suatu perbuatan, yaitu semua objek, keadaan, kegiatan yang 

menjanjikan nilai-nilai tertentu: kenikmatan, kebahagiaan, 

perasaan moral dan sebagainya. Karena jumlahnya banyak maka 

disebut sebagai heteronom (heteros = lain, nomos = hukum). Kant 



133 
 

menyebut juga kehendak bukan moral ini sebagai materi 

kehendak (Kant 2002:58-62). Bila sebuah materi sudah 

menentukan kehendak, maka kehendak berada di bawah hukum 

dari luar sehingga terkena heteronomi dan tidak lagi berstatus 

moral karena tidak lagi berlaku umum dan bersifat mewajibkan 

atau tak bersyarat. Hal ini terlihat, misalnya dalam contoh kasus 

tentang perbuatan baik seseorang untuk menolong orang lain. 

Perbuatan tersebut akan berstatus moral bila didasari oleh 

kesadaran dan rasionalitas bahwa itu adalah kewajiban (Kant 

2002:62). Tetapi bila pelaksanaan kebaikan itu dipengaruhi oleh 

maksud atau keinginan untuk mendapatkan pujian dan 

sebagainya, itu berarti bahwa tindakan itu sudah ditentukan oleh 

hukum dari luar atau kehendak pelaku ada di bawah hukum dari 

luar sehingga tidak bisa bersifat mewajibkan atau tidak bersyarat 

secara universal. Dengan menolak kehendak bukan moral 

tersebut, apakah berarti manusia harus menyangkal kebutuhan 

diri sendiri yang menunjukkan ketergantungan pada hal-hal di 

luar dirinya? Tentu saja, penolakan pada kehendak moral tidak 

bisa diartikan sebagai penyangkalan pada kebutuhan sendiri. 

Yang dimaksud oleh Kant adalah penyangkalan untuk ditentukan 

oleh hal-hal di luar dirinya atau faktor heteronom tersebut.  

Jadi, maksim yang baik itulah yang menjadi norma 

moral atau norma etis, yang menentukan mana yang baik dan 

mana yang benar. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa 

baik dan benar menurut Kant ada pada dirinya sendiri, tanpa ada 

pembatasan, atau baik secara mutlak. Kebaikan yang mutlak itu 

terwujud dalam kehendak baik dan mengandung unsur 

kewajiban untuk direalisasi (Johnson 2009:20, Hardiyanto 

2009:109). Kebaikan absolut tidak bisa menjadi keburukan 

sehingga inilah kehendak yang maksimnya menjadi hukum 

universal, tidak akan berlawanan dengan dirinya sendiri. Artinya 

bahwa kehendak baik itu tidak bersyarat, tidak bergantung pada 

hasil realisasinya, tetapi harus diusahakan realisasinya (Kant 
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2002:9-13; Johnson 2009:50), bukan sebagai paksaan, tetapi 

sebagai pelaksanaan sebuah objektivitas (Hardiyanto 2009:111). 

Inilah yang disebut sebagai imperatif kategoris oleh Kant. Jadi 

perwujudan satu-satunya dari imperatif kategoris menurut Kant 

adalah kehendak baik (Kant 2002:55; Denis 2007:551; Galvin 

2009:53).  

 

Universalitas-Humanitas-Otonomi 

Sebagai imperatif kategoris berarti sebagai hukum 

moral yang memiliki nilai mutlak dan universal. Sebagai hasil 

dari pertimbangan moral maka rumusan di atas memiliki tiga 

prinsip, yang juga menjadi karakteristik dasar dari imperatif 

kategoris kehendak baik yaitu universalitas, humanitas dan 

otonomi. 

 

Universalitas 

Dari penjelasan di atas, terlihat bahwa kehendak untuk 

berbuat baik ditentukan oleh aturan dari dalam dirinya sendiri, 

tidak tergantung pada aturan-aturan di luar diri manusia. 

Maksudnya adalah bahwa tindakan seseorang itu sesuai dengan 

kewajibannya apabila dia bertindak menurut prinsip-prinsip yang 

sekaligus dapat dikehendakinya berlaku menjadi hukum umum, 

bagi siapa saja (Kant 2002:17-18). Jadi nilai moral mewajibkan 

tiap manusia secara absolut untuk menerima dan merealisasikan 

(imperatif kategoris) (Kant 2002:31,37,58). 

Tetapi, dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai 

kalimat perintah dengan menggunakan kata wajib yang seakan-

akan bersifat niscaya tetapi bila dilihat kembali, kewajiban itu 

sebenarnya bersifat hipotetis. Jadi, istilah kewajiban dalam 

perintah itu disalahartikan. Misalnya, dalam sebuah iklan 
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makanan untuk balita tertulis: “Bila ingin melihat putra putri 

anda bertumbuh dengan sehat dan baik, anda wajib menyediakan 

makanan ini di rumah.” Penggunaan kata bila pada contoh 

menunjukkan bahwa tujuan yang ingin dicapai sebenarnya 

adalah keinginan khusus yaitu kesehatan bayi. Kata wajib dalam 

kalimat tersebut tidak dapat memasukkan kalimat bernada 

perintah itu sebagai suatu keharusan moral. Salah satu faktor 

utama kesehatan bayi memang adalah makanan yang baik dan 

bergizi. Mungkin memang ada bayi yang secara eksklusif diberi 

makanan yang diiklankan itu dan dia bertumbuh menjadi bayi 

yang sehat. Tetapi apa yang terjadi pada bayi itu belum tentu 

terjadi pada semua bayi yang lain. Gizi yang baik tidak hanya 

dapat diperoleh melalui makanan yang diiklankan itu. Bisa saja 

terjadi, ada bahan tertentu dalam makanan itu yang menjadi 

alergen (pemicu alergi) pada bayi yang lain. Jadi, perintah dalam 

kalimat itu tidak dapat berlaku secara umum untuk semua orang.  

Rachels (2004:213) mengatakan bahwa keharusan 

moral memang tidak bisa tergantung pada keinginan khusus. 

Tetapi bila keharusan moral mewajibkan secara niscaya dan 

universal, tidak bergantung pada satupun keinginan khusus, 

bagaimana mungkin pelaku dapat diwajibkan untuk bertindak 

tanpa adanya pandangan tertuju pada hal yang diinginkan? 

Menurut Kant, hal itu dimungkinkan karena manusia memiliki 

budi. Imperatif kategoris yang menjadi kewajiban moral 

diturunkan secara rasional dari sebuah prinsip berdasarkan pada 

dan untuk kebebasan manusia, dengan kata lain, kewajiban moral 

itu berasal dan demi kebebasan manusia sendiri yang rasional. 

Oleh karena itu, imperatif kategoris mengikat para pelaku yang 

rasional karena mereka semata-mata adalah rasional. 
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Humanitas 

Karena adanya eksistensi budi praktis murni apriori, 

maka dalam hidupnya setiap saat manusia selalu berinteraksi 

dengan berbagai realitas yang ada di luar dirinya. Dalam 

interaksi-interaksi tersebut manusialah yang menjadi subjek. Itu 

berarti, dia juga menjadi tujuan dari segala perbuatan baik di 

dalam pengolahan realitas. Subjek berarti bukan objek. Karena 

itu, konsekuensi memiliki martabat sebagai subjek, adalah dia 

tidak bisa menjadi atau dijadikan sebagai objek, artinya hidup 

manusia tidak boleh diinstrumentalisasi atau dalam segala 

tindakan, manusia dan hidupnya tidak boleh semata-mata 

dijadikan sarana atau alat bagi pencapaian tujuan orang lain, tapi 

harus diperlakukan sebagai tujuan bagi dirinya sendiri (Kant 

2002:45-46; Kant 2003:186; Wood 2002:161-162, Hardiyanto 

2009:111; Kerstein 2009:163; Kusmaryanto 2009:138-139; Rachels 

2004:235). Inilah yang menjadi inti dari etika Kant (Wood 

2002:177).  

Karakter humanitas ini disebut sebagai salah satu 

karakter dari imperatif kategoris, maksudnya adalah bahwa 

pelaku dan tujuan dari pelaksanaannya adalah manusia sendiri. 

Karena itu rumusan kedua dari imperatif kategoris yang 

diberikan oleh Kant adalah: “Bertindaklah sedemikian sehingga 

engkau memperlakukan kemanusiaan, baik dalam dirimu sendiri 

maupun dalam diri orang lain, selalu sebagai tujuan dan bukan 

hanya sebagai sarana” (Kant 2002:46-47). Dari rumusan itu 

terlihat, Kant menyatakan bahwa manusia mengatasi segala nilai 

yang lain. Hal-hal lain selain manusia juga memiliki nilai tetapi 

hanya sebagai sarana untuk tujuan, dan tujuan tersebut adalah 

manusia. Misalnya, sebuah komputer memiliki nilai bagi seorang 

manusia yang penulis pada jaman sekarang. Lepas dari tujuan itu, 

atau bila komputer itu sudah rusak sehingga tidak bisa menjadi 

sarana lagi, komputer itu menjadi tidak bernilai lagi. 
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Nilai manusia yang berbudi praktis, yang berbeda dan 

jauh lebih penting dari nilai hal-hal lain, adalah suatu nilai 

intrinsik. Itulah yang disebut martabat sebagai pelaku rasional 

atau pelaku-pelaku bebas yang mampu mengambil keputusan 

untuk mereka sendiri, menempatkan tujuan-tujuan mereka 

sendiri dan menuntun perilaku mereka dengan budi. Jadi, satu-

satunya alasan kebaikan moral itu diakui adalah demi para 

makhluk rasional. Oleh karena itu, manusia sebagai makhluk 

rasional tidak bisa hanya dipandang sebagai yang lebih bernilai 

dari hal-hal lain, tetapi harus menjadi makhluk untuk siapa hal-

hal lain itu dapat memiliki nilai. Nilai manusia haruslah nilai 

yang mutlak dan tidak bisa dibandingkan dengan nilai dari 

apapun yang lain. Inilah yang mendasari mengapa manusia harus 

diperlakukan selalu sebagai tujuan, dan tidak pernah hanya 

sebagai sarana (Denis 2008:119). 

 

Otonom 

Sudah dikatakan bahwa imperatif kategoris itu bersifat 

rasional. Sifat rasional ini dapat diartikan bahwa dengan budinya 

manusia dapat menentukan sendiri tindakannya sehingga 

manusia memiliki kebebasan atau otonomi (Kant 2002:58). Hal 

ini sesuai dengan kenyataan bahwa manusia hidup dalam situasi 

“kemungkinan dapat” yang menyiratkan adanya berbagai pilihan 

di hadapan manusia dengan bobot yang tidak selalu sama. Karena 

itu manusia harus memilih. Adanya kemungkinan untuk memilih 

adalah tanda bahwa dia memiliki kebebasan atau otonomi.  

Jadi, supaya seseorang dapat merealisasi imperatif 

kategoris, yang berarti juga sesuai dengan martabatnya sebagai 

manusia yang memiliki budi, dia membutuhkan adanya otonomi 

kehendak (Kant 2002:54; Schneewind 2002:84-85; Wood 

2002:164, Hardiyanto 2009:112). Artinya di dalam melakukan 

imperatif kategoris, dia melakukannya menurut kehendak yang 
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berasal dari dirinya sendiri, bebas dari maksim yang berasal dari 

kehendak bukan moral karena kehendak bukan moral atau yang 

disebut juga sebagai materi kehendak, justru menghilangkan 

karakter universal dan tak bersyarat dari imperatif kategoris. 

Karena, memang seseorang dapat melakukan tindakan yang 

diklaimnya sebagai kewajiban menurut imperatif kategoris yang 

universal, tetapi hal itu tidak sesuai dengan prinsip humanitas 

dan prinsip otonomi.62 

Jadi, dengan otonomi yang dimilikinya, seorang subjek 

memberi hukum pada dirinya sendiri. Karena itu, tiap manusia 

sebagai subjek, tidak bisa menentukan apa yang menjadi 

kewajiban dan apa yang bukan bagi manusia lainnya. Dengan 

demikian, kewajiban itu tidak akan menjadi beban yang 

diwajibkan dari luar, tetapi diri sendiri yang memberi kewajiban 

karena adanya kesadaran bahwa dia memang harus melakukan 

hal itu. Pendasaran tindakan dalam otonomi akan memberi 

ketajaman pada rasionalitas dan tanggung jawab subjek dalam 

memilih apa yang diyakininya di hadapan berbagai kondisi 

hidup. Unsur tanggung jawab yang rasional pada kebebasan 

kehendak inilah yang memberi arti pada kebebasan kehidupan 

moral manusia. Jadi kebebasan merupakan dasar untuk menjadi 

manusia yang bermutu, yaitu supaya dia menjadi tuan dan pelaku 

atas tindakan dan dunianya. 

                                                           
62 Misalnya: realisasi imperatif kategoris untuk menolong orang lain yang 

membutuhkan. Dalam kasus wabah kelaparan di Somalia, seseorang yang 
sangat kaya menyatakan bahwa dia mau melaksanakan kewajiban untuk 
menolong sesama yang membutuhkan dengan menyumbang jutaan dollar 
bagi para pengungsi di Somalia tersebut. Tetapi sebenarnya, ada latar 
belakang lain yang mendasari tindakan itu, bukan prinsip kemanusiaan 
atau karena penderitaan warga Somalia sebagai sesama manusia. Latar 
belakang sebenarnya adalah untuk memuluskan rencananya untuk mencari 
keuntungan bagi perusahaannya dan di saat yang sama, dia dapat semakin 
mengangkat nama perusahaan dan namanya secara pribadi. Jadi dalam 
kasus ini, terlihat bahwa pemilik perusahaan tidak bertindak atas otonomi 
kehendaknya, tetapi dikuasai atau berada di bawah kuasa faktor 
heteronom. 
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Imperatif Kategoris Kehendak Bebas – Moral Otonom 

Sudah dijelaskan, bahwa kebebasan kehendak ‘untuk’ 

adalah kondisi mutlak dan universal bagi subjek untuk 

melakukan pilihan moral, yaitu memilih yang baik di antara dua 

pilihan, baik atau buruk. Sifat mutlak tersebut menjadikan 

kehendak bebas ‘untuk’ itu sebagai imperatif kategoris. Artinya, 

setiap subjek moral wajib untuk mengusahakan adanya 

kebebasan kehendak itu dalam melakukan pilihan moral. 

Bila dikaitkan dengan imperatif kategoris kehendak 

baik, maka, seseorang bertindak berdasarkan imperatif kategoris 

kehendak bebas bila tindakan itu juga berdasarkan pada imperatif 

kategoris kehendak baik. Karena kehendak bebas sebagai 

imperatif kategoris tidak bisa bertentangan dengan kehendak 

baik sebagai imperatif kategoris tertinggi. Justru imperatif 

kategoris kehendak baik harus menjadi dasar semua imperatif 

kategoris yang lain. Artinya tindakan imperatif kategoris 

kehendak bebas harus dilandasi oleh pengertian yang benar. 

Pengertian yang benar itu akan membuat dia yakin akan 

kebenarannya dan keyakinan ini akan memunculkan kehendak 

baik dalam dirinya sendiri sehingga dia dapat memutuskan 

dengan otonominya untuk bertindak (Baron 2002:93; Wood 

2002:158). Pandangan etis yang diputuskan berdasarkan pada 

imperatif kategoris inilah yang disebut sebagai moral otonom. 

Sedangkan orang yang tidak bertindak berdasarkan atas 

pengertian yang benar, keyakinannya juga tidak bertumpu pada 

pengertian yang benar. Itu berarti pandangan etisnya tidak 

didasari oleh kehendak bebasnya dan disebut sebagai moral 

heteronom.63 

                                                           
63 Karena itu bisa dimengerti secara logis pernyataan Kant bahwa moralitas 

berakar pada kehendak yang diubah menjadi bentuk khusus dari 
rasionalitas yaitu rasional praktis (Schneewind 2002:88). Kemudian Wood 
(2002:175) menyatakan bahwa ketergantungan tindakan moral ada pada 
kehendak bebas sebagai imperatif kategoris, bukan hanya kehendak bebas 
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Disebut heteronom karena tumpuan pengertiannya 

adalah faktor-faktor yang berasal dari luar dirinya (Kant 2002:50). 

Faktor-faktor heteronom ini ada yang bersifat positif 

(menguatkan moral otonom) tetapi ada juga yang bersifat negatif 

(melemahkan moral otonom) (Denis 2008). Misalnya: rasa 

simpati, cinta, perhatian, marah, takut dan sebagainya. Bila 

dikaitkan dengan pembentukan pandangan etis tentang satu hal, 

faktor heteronom tersebut mungkin dapat berpengaruh dalam 

pembentukan pandangan etis subjek. Misalnya dalam 

pembentukan pandangan etis tentang aborsi, beberapa faktor 

heteronom yang dapat berpengaruh adalah pengertian yang 

benar atau salah tentang aborsi, pengertian yang benar atau salah 

tentang preembrio, pengaruh berbagai kecenderungan dan 

insentif. Kecenderungan dan insentif ini terbentuk karena 

pengaruh berbagai macam hal, misalnya: pengalaman dengan 

tindakan aborsi, pengaruh historis keluarga, kondisi ekonomi, 

kondisi sosial dan sebagainya. 

Kemungkinan lain yang bisa terjadi adalah ada orang 

yang memiliki pandangan etis berdasarkan pada moralnya yang 

otonom, bahwa tindakan meletakkan dan meninggalkan orang 

yang sudah tua di luar rumah pada musim yang sangat dingin 

adalah tindakan yang benar, terpuji dan harus dilakukan 

(Kohlberg et al. 1977). Artinya, dia memutuskan berpandangan 

seperti itu dengan dilandasi keyakinan yang sungguh bahwa 

itulah kebenaran dan kebaikan yang bersifat imperatif kategoris. 

Bila ditelusuri, maka akan terlihat bahwa biasanya hal ini terjadi 

karena kesalahan pada premis atau asumsi dasarnya yang 

mengakibatkan logikanya juga menjadi tidak benar. Misalnya: 

bila dari sejak kecil, seseorang dididik secara ketat menurut 

                                                                                                                         
yang tergantung pada masing-masing pribadi manusianya. Inilah yang  
menjadi tema utama dalam bagian ketiga buku Kant : Groundwork for the 
Metaphysics of Moral. 
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pandangan suatu agama suku atau keluarga tertentu yang 

mengatakan bahwa membiarkan orang yang sudah sangat tua itu 

di luar rumah saat musim dingin, tindakan itu akan 

membantunya untuk bebas dari penderitaannya serta membantu 

jiwanya untuk lebih mudah bersatu kembali dengan alam 

daripada dia meninggal di dalam rumah yang dikelilingi oleh 

dinding-dinding pembatas. Berdasarkan premis dasar ini, dapat 

dimengerti bila secara logis dia akan langsung menerima 

pandangan tersebut di atas, dan diterimanya sebagai kebenaran 

yang diyakininya.  

Jadi, dalam realitas ada dua kemungkinan moral 

otonom tentang satu hal yang sama yaitu moral otonom 

berdasarkan premis yang benar dan moral otonom berdasarkan 

premis yang salah. Tetapi, sekalipun keduanya sama-sama moral 

otonom tentang hal yang sama, isi dari kedua moral otonom ini 

akan berbeda bahkan dapat saling berlawanan.Yang manakah 

yang dimaksud sebagai moral otonom menurut Kant? Tentu saja 

moral otonom berdasarkan premis yang benar. Dengan premis 

yang benar, subjek akan memiliki pengertian yang benar sebagai 

dasar untuk moral otonomnya. 

Jadi secara konkret, dapat dikatakan bahwa perbedaan 

utama imperatif hipotetis dan imperatif kategoris adalah antara 

perbuatan moral yang bersyarat dan tidak bersyarat, perbuatan 

moral yang heteronom dan otonom. Perumusan kalimat 

imperatif hipotetis menggunakan kalimat majemuk: Jika..., maka 

..., yang menunjukkan sifat kondisionalnya dan sifat 

berhubungan di antara dua hal. Sedangkan imperatif kategoris 

dirumuskan dalam kalimat tunggal, bersifat mengikat tanpa 

syarat dan menjiwai semua perbuatan moral. 

Jadi, kehendak bebas yang adalah suatu kenyataan 

karena merupakan implikasi dari kesadaran moral pada tiap 

manusia yang memiliki budi, memang tidak dapat dibuktikan 
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secara teoretis tapi tidak dapat disangkal secara realitas. Oleh 

karena itu, dengan jelas dapat dikatakan bahwa kehendak bebas 

bukan merupakan imperatif hipotetis yang bersifat kondisional 

dan heteronom atau dipengaruhi oleh faktor-faktor empiris yang 

eksternal, misalnya: kemarahan, kesenangan dan sebagainya. 

Kehendak bebas yang berdasarkan pada imperatif kategoris 

kehendak baik, merupakan imperatif kategoris bagi semua orang. 

Artinya, tiap orang wajib untuk mengusahakan kebebasan 

kehendak dalam usaha merealisasikan kehendak baiknya. Bila 

realisasi kehendak baik itu didasari oleh kehendak bebas sebagai 

imperatif kategoris, hal itu menjadi sebuah tindakan moral yang 

otonom. Karena berarti tindakan itu bebas dari pengaruh faktor 

eksternal atau bersifat tidak kondisional. 

 

3.  MANUSIA YANG HIDUP DAN BERBUDI SEBAGAI 

SUBJEK MORALITAS BUDI PRAKTIS 

Penjelasan tentang imperatif kategoris kehendak baik 

dan kehendak bebas menunjukkan bahwa manusia sebagai subjek 

dari imperatif tersebut haruslah makhluk yang memiliki budi 

praktis murni sehingga dapat melakukan proses deduktif apriori. 

Dari penjelasan itu dapat disimpulkan, bahwa menurut Kant, 

dalam hubungan dengan segala sesuatu yang ada di luar dirinya, 

tiap manusia secara universal adalah subjek dari moralitas budi 

praktis (Kant 2003:186).  

Hal tentang manusia sebagai subjek moralitas budi 

praktis secara tidak langsung diperjelas dalam antropologi Kant 

yang lebih disebut sebagai sebuah antropologi moral yang secara 

empiris mempelajari pengaruh hal-hal empiris atas 

perkembangan moral manusia (Tubert 2009:769). Atau dengan 

kata lain, antropologi moral Kant mempelajari pengaruh-

pengaruh yang menolong manusia dalam mengadopsi dan 
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bertindak menurut prinsip-prinsip moral (Tubert 2009:770). 

Yaitu misalnya dengan mengidentifikasikan penghalang-

penghalang subjektif untuk memenuhi kewajiban. Juga 

menawarkan sebuah pengertian yang lebih baik tentang disposisi 

serta sumber-sumber lebih baik untuk membuat penilaian moral 

(Garcia 2006:242).  

Frierson dalam Tubert (2009:772) mengatakan bahwa 

manusia memiliki kecenderungan pada yang jahat sehingga 

berpotensi untuk menghindari hukum-hukum moral. 

Kecenderungan ini tidak berakibat pada diri manusia secara 

empiris, tetapi lebih pada kebebasannya. Karena itu, dengan 

dikenalinya penghalang yang disebabkan pengaruh dari hal-hal 

empiris, budi praktis dibantu untuk menjadi lebih bebas dalam 

membuat penilaian moral di hadapan berbagai pilihan yang 

menyajikan kebaikan dan yang tidak baik, sehingga keputusan 

yang diambil untuk memilih kebaikan merupakan perbuatan 

yang bernilai moral. Dengan memilih yang baik, seseorang 

tersebut mengekspresikan status moralnya, dalam arti, bahwa dia 

memilih menjadi orang yang baik secara moral. Jadi melalui 

antropologinya, Kant menunjukkan bahwa kodrat manusia pada 

dasarnya cenderung untuk tidak baik secara moral tetapi 

sekaligus berahmat karena memiliki budi praktis untuk mengatasi 

kecenderungan itu (Tubert 2009:773). 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan 

bahwa secara universal subjek moralitas budi praktis merupakan 

harkat dan martabat tiap manusia secara intrinsik, siapapun dia, 

dalam situasi dan kondisi apapun serta kapanpun dan dimanapun 

dia berada. Kant (2002:52; 2003:186; 2003:159,173) mengatakan, 

karena adanya martabat ini maka tiap manusia harus dinilai 

sebagai seorang pribadi dan ditinggikan mengatasi semua yang 

lainnya serta harus menjadi tujuan akhir dari semua perbuatan. 

Sebagai subjek dan tujuan akhir, berarti dia juga tidak pernah 



144 
 

boleh dijadikan objek atau sarana atau alat untuk mencapai 

tujuan dari manusia lainnya. 

Konsep Kant tentang martabat dapat disimpulkan 

sebagai suatu nilai yang memiliki dua aspek yaitu kemutlakan 

dan tak tergantikan dalam kemampuannya untuk mencapai 

tujuan akhir yang ada dalam dirinya sendiri (Kant 2003:194-

195,209-210). Yang dimaksud dengan tujuan akhir adalah tujuan 

dan alasan dari tindakan seseorang. Sedangkan aspek mutlak 

diartikan sebagai kualitas yang dimiliki oleh tiap manusia, yaitu 

rasionalitas dan kesadaran akan diri sendiri. Kemudian 

ketaktergantikan disebut juga keamungan setiap  manusia yang 

membuatnya “lain dari yang lain”, karena itu dikatakan 

keamungan ini bersifat subjektif dan empiris. Jadi aspek pertama 

adalah tentang kepemilikan akan kualitas rasional dan kesadaran 

akan diri sendiri yang membedakan manusia dengan makhluk 

lainnya yang bukan manusia. Sedangkan aspek kedua, 

keamungan, adalah hal yang tidak bersifat kualitas. Perpaduan 

dari kedua aspek inilah yang ada dalam diri tiap manusia. Adanya 

perpaduan tersebut memperjelas adanya martabat tiap manusia 

sebagai subjek, yang berarti juga tiap manusia tidak bisa dijadikan 

objek atau sarana atau instrumen untuk pemenuhan tujuan orang 

lain. 

Dari tiga konsep dasar yang sudah dijelaskan, dapat 

disimpulkan bahwa etika Kant adalah etika yang menilai baik 

atau buruknya suatu keputusan atau perbuatan atau tindakan dari 

motivasi atau maksud yang melatarbelakanginya. Motivasi atau 

maksud tersebut adalah kewajiban bersifat universal yang mau 

dipenuhi atau imperatif kategoris. Tetapi, motivasi untuk 

pemenuhan kewajiban ini bukanlah hanya sekedar memenuhi 

kewajiban tanpa adanya pengertian tentang apa yang menjadi 

kewajiban tersebut. Pengertian yang benar dan tepat menjadi 

syarat karena manusia sebagai satu-satunya makhluk yang dapat 



145 
 

beretika adalah makhluk yang berbudi. Kewajiban yang sudah 

ditentukan itu adalah hasil dari proses budi manusia untuk 

manusia secara universal. Internalisasi kewajiban yang sungguh 

dimengerti dengan benar dan tepat itu menjadi motivasinya yang 

kemudian disebut sebagai maksimnya dalam bertindak. Orang 

yang bertindak berdasarkan maksimnya yang sesuai dengan 

kewajiban universal itu, adalah orang yang bertindak berdasarkan 

moralnya yang otonom atau bebas dari pengaruh-pengaruh yang 

berasal dari luar dirinya, yang biasanya bersifat empiris dan 

subjektif dan disebut sebagai faktor heteronom. 

Semua aktivitas yang menunjukkan dirinya sebagai 

subjek moralitas budi praktis, juga menunjukkan bahwa dia 

adalah manusia yang hidup. Sebagai manusia, kapanpun dan di 

manapun dia berada, kehidupannya merupakan hal pertama dan 

mendasar yang dimilikinya. Dengan hidupnya itu, dia dapat 

melakukan semua aktivitasnya yang lain. Karena itu, dapat 

dikatakan bahwa kebaikan pertama dan utama yang bersifat 

universal dan humanitas adalah kehendak baik untuk melindungi 

hidup setiap orang, kapanpun dan di manapun dia berada. Bila 

dikaitkan dengan teori Kant tentang imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas, dapat disimpulkan bahwa 

penerapan pertama-tama dari imperatif kategoris kehendak bebas 

yang berdasarkan pada imperatif kategoris kehendak baik pada 

manusia sebagai subjek utamanya adalah kehendak baik untuk 

mengakui, melindungi dan mempertahankan hidup manusia, 

menjadikannya  sebagai tujuan akhir dari segala tindakan dan  

tidak menjadikan hidup itu sebagai sarana bagi pemenuhan 

kebutuhan manusia lainnya (Kant 2002:55; Johnson 2009:19). 

Dengan adanya peran imperatif kategoris kehendak baik, hal itu 

menunjukkan bahwa subjek sudah memiliki pengetahuan yang 

cukup tentang hal-hal yang berkaitan dengan hidup manusia 

sehingga dengan kebebasannya, dia menghendaki kebaikan 

tersebut. 
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II.  TIGA TINGKAT DAN ENAM TAHAP 

PEMAHAMAN MORAL 

 

1. DUA PERSPEKTIF: KEADILAN – PERHATIAN DAN 

KEPEDULIAN 

Teori jenjang-jenjang pemahaman moral adalah teori 

utama kedua yang dipakai untuk menganalisis data hasil 

penelitian dan dicetuskan pertama kali oleh Lawrence Kohlberg.  

Teori tersebut adalah teori psikologi moral yang 

berbeda dengan filsafat moral. Bila filsafat moral berusaha 

menjelaskan apa itu moralitas dan penilaian moral serta sah dan 

tidaknya, teori jenjang-jenjang pemahaman moral sama sekali 

tidak menjelaskan unsur-unsur tersebut. Yang dijelaskan oleh 

sebuah teori psikologi moral adalah kaitan antara perkembangan 

individu sebagai suatu kesadaran moral dengan genealogi 

moralitas dalam kesadaran individu (Magnis-Suseno 2000:149). 

Konkretnya: bagaimana seseorang dapat membedakan antara 

yang baik dan buruk, bagaimana dia dapat mewajibkan dirinya 

memilih yang baik dan menolak yang jahat. Misalnya, berkaitan 

dengan tema utama penelitian ini yaitu aborsi, dia tidak diminta 

untuk menentukan hal itu benar atau salah. Tetapi yang dilihat 

adalah, bila dia menyatakan persetujuan atau ketidaksetujuannya, 

apakah alasan yang mendasari keputusan itu sudah memadai atau 

belum. Jadi, psikologi moral tidak dapat menjawab apa yang 

menjadi dasar etika normatif. Sekalipun begitu, peranan psikologi 

moral cukup relevan bagi filsafat moral karena psikologi 

menjelaskan apa yang kemudian direfleksikan oleh etika, yaitu: 

kenyataan, kesadaran dan cara bertindak secara nyata dari 

seseorang (Magnis-Suseno 2000:150). 

Pengandaian dasar yang digunakan oleh Kohlberg 

untuk menyusun teorinya adalah bahwa manusia sebagai 
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individu, ada dalam hubungan timbal balik dengan lingkungan 

sosialnya. Dalam hubungan tersebut, dia melakukan penilaian-

penilaian moral yang menghasilkan pemahaman moral, dengan 

kualitas yang makin lama makin berkembang. Karena itu, 

Kohlberg et al. (1977; Crain 2005) berpendapat bahwa 

pemahaman moral tiap orang merupakan suatu transformasi 

struktur pemikiran yang melakukan penilaian moral dengan 

menggunakan prinsip utama keadilan. Penilaian moral yang 

memadai dapat dilakukannya bila dia memahami acuan-acuan 

penilaian untuk mempertimbangkan apa yang sebaiknya dia 

lakukan dan apa yang menjadi alasannya. Jadi penilaian moral 

yang berupa penalaran moral mengandaikan bahwa subjek 

tersebut sudah memiliki dasar pandangan tertentu atau berangkat 

dari sudut pandang tertentu yang digunakan sebagai kacamata 

untuk melihat objek penalarannya (Kyte 1996:98). Adanya unsur 

kegiatan penilaian dan transformasi struktur pemikiran sebagai 

hasilnya, menunjukkan bahwa kesadaran moral ditentukan 

pertama-tama oleh kemampuan intelektual untuk memahami 

dan mengerti sesuatu. Pertumbuhan kesadaran moral adalah 

proses perluasan dan pendalaman segi-segi yang diperhatikan 

pada saat dia memberi penilaian moral. Semakin luas lingkup 

acuan dan kriteria penilaian yang dipakai, hal itu menunjukkan 

meningkatnya kompetensi individu dalam melakukan penilaian 

moral.  

Perluasan acuan yang berpengaruh dalam pemilihan 

dan pemakaian kriteria penilaian terlihat dari lingkup manusia-

manusia yang berinteraksi dengannya dalam membuat keputusan 

moral mulai dari tahap pertama sampai dengan tahap keenam. 

Jadi kriteria penilaian yang dipakai juga akan terus berkembang 

sampai dia mencapai satu patokan nilai yang menjadi tujuan 

akhir dari perkembangan pemahaman moral. 
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Berkaitan dengan patokan nilai yang menjadi tujuan 

akhir perkembangan pemahaman moral, seperti sudah 

disebutkan, Kohlberg memakai kebenaran keadilan sebagai 

patokan nilai dan tujuan akhir atau menjadi orientasi dari 

perkembangan pemahaman moral. Alasannya adalah karena 

keadilan dipandang sebagai patokan dasar yang universal dari 

nilai dan kesetaraan semua manusia dan dasar dari relasi timbal 

balik antar manusia. Pemahaman moral berarti juga berkaitan 

erat dengan moralitas. Kohlberg mendefinisikan moralitas sebagai 

sebuah bidang otonom, lebih tentang kewajiban dari pada 

kebajikan, dan berfungsi untuk membedakan mana yang benar 

dan salah, bukannya mana yang baik dan tidak baik (Aron 1977). 

Kebenaran yang dimaksud di sini adalah keadilan.  

Bila Kohlberg menetapkan keadilan sebagai nilai utama 

atau yang tertinggi, Carol Gilligan memiliki pandangan yang lain. 

Dia tidak menyangkal pandangan Kohlberg yang menempatkan 

keadilan sebagai orientasi dari perkembangan pemahaman moral. 

Tetapi perkembangan pemahaman moral berorientasikan 

keadilan lebih melibatkan pengalaman moral dalam bidang nalar 

atau budi. Gilligan menyatakan bahwa teori jenjang-jenjang 

pemahaman moral Kohlberg tidak sesuai bila diterapkan pada 

wanita (Woods 1996:375, Linn 2001:597). Teori Kohlberg 

memang disusun berdasarkan pada penelitian yang dilakukan 

pada pria saja. Sehingga pada waktu teori itu diterapkan pada 

wanita, Gilligan mendapati bahwa jenjang para wanita menjadi 

lebih rendah daripada pria. Untuk mengatasi hal ini, Gilligan 

mengusulkan sebuah nilai lain yaitu perhatian, tanggung jawab, 

dan kepedulian pada sesama (Kyte 1996:99). Bila orientasi 

keseimbangan antara perhatian, kepedulian dan tanggung jawab 

ini yang dipakai, jenjang wanita menjadi lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan pria. Sebabnya adalah karena pria dan 

wanita memiliki orientasi yang berbeda. Pria secara tipikal 

berorientasi pada keadilan dan hak-hak karena konsep tentang 
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diri yang bersifat individualistis, lebih bersifat objektif dan 

memiliki tendensi pada prinsip-prinsip yang abstrak dan 

independen. Sedangkan wanita secara tipikal memiliki orientasi 

perhatian, kepedulian dan tanggung serta lebih bersifat reaktif. 

Hal itu karena persepsi wanita tentang diri yang terhubung dan 

saling tergantung dengan orang-orang lain (Walker et al. 1987, 

Bloom 1990:245-250). 

Cara khas dari orientasi perhatian dan kepedulian 

dalam melihat berbagai situasi moral adalah melalui keterikatan 

seseorang pada individu-individu tertentu. Keterikatan itu 

dimungkinkan karena adanya perhatian, kepedulian dan rasa 

tanggung jawab yang berasal dari afeksi pada orang-orang 

tertentu itu. Jadi perkembangan pemahaman moral yang 

berdasarkan pada orientasi perhatian, kepedulian dan tanggung 

jawab adalah pertumbuhan dari kemampuan untuk masuk ke 

dalam dan mengerti perasaan-perasaan orang lain, yaitu dengan 

ikut merasa dan mengalaminya. Orientasi ini juga mencakup 

kemampuan untuk mengakui kebutuhan orang lain dan 

cenderung untuk berbagi dengannya, memberikan kepada orang-

orang lain jawaban atas kebutuhan mereka. Kemampuan, 

kecenderungan dan jawaban yang diberikan itu berasal dari 

perasaan simpati dan kedekatan perasaannya dengan  orang lain 

tersebut (Kyte 1996:101,103).  

  Bila dalam orientasi perhatian, kepedulian dan 

tanggung jawab sangat ditekankan keterikatan dan kedekatan 

afektif dan emosional subjek dalam interaksi dengan orang-orang 

di sekitarnya, dalam orientasi keadilan, menurut Gilligan, justru 

sangat menghindari peran perasaan dan emosi. Ciri khasnya 

adalah berupa hal-hal yang bersifat aturan, baku, prinsip. Ciri 

khas tersebut berkaitan dengan gagasan kesetaraan, kejujuran, 

timbal balik, hak, keadilan. Sedangkan dalam hal sifat relasi 

dengan sesama, adalah lebih bersifat formal, dilihat dalam aturan 
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atau prinsip-prinsip yang berlaku, tanpa perlu adanya 

pengetahuan dan pengenalan tentang orang-orang tertentu yang 

terlibat di dalamnya atau memiliki kedekatan dengan mereka 

(Kyte 1996:105).  

Berdasarkan penjelasan di atas, terlihat pertentangan 

antara konsep Kohlberg dan Gilligan. Teori Kohlberg dipandang 

lebih cocok untuk penentuan jenjang pemahaman moral kaum 

pria, sedangkan teori Gilligan dipandang lebih cocok untuk 

penentuan jenjang pemahaman moral kaum wanita. Tetapi, 

Woods (1996:379-381) menemukan bahwa perbedaan utama 

antara teori Kohlberg dan Gilligan bukan pada jenis kelamin 

responden (bdk. Walker et al. 1987), tapi pada jenis dilema moral 

yang digunakan dalam penelitian (bdk. Linn 2001:594).  Bila 

dilema moral yang diajukan kepada responden penelitian adalah 

dilema hipotetis, maka orientasi yang lebih tepat dipakai adalah 

orientasi keadilan berdasarkan pandangan Kohlberg. Sedangkan 

untuk penggunaan dilema moral yang berasal atau berkaitan 

dengan hidup konkret sehari-hari, orientasi yang lebih tepat 

adalah orientasi perhatian, kepedulian dan tanggung jawab yang 

dikemukakan Gilligan. Jadi, sebenarnya tidak ada pertentangan 

antara teori Kohlberg dan teori Giligan. Yang ada adalah saling 

melengkapi (1990:251-252)64. Hal itu dapat diungkapkan dalam 

bentuk kelengkapan pertanyaan untuk diajukan pada individu 

yang akan dillihat perkembangan moralnya, yaitu pertanyaan 

yang mencakup pertanyaan bersifat hipotetis dan pertanyaan 

yang bersifat konkret. Karena baik pria maupun wanita harus 

berkembang juga dalam dua ciri tersebut. Jadi tujuan 

perkembangan moral adalah perkembangan etika keadilan dan 

kepedulian. 

                                                           
64  Bloom menulis sebagai berikut: “Both perspectives are needed in order to be 

fully human.”  
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Berkaitan dengan penelitian disertasi ini, dari kedua 

orientasi yang disebutkan di atas, orientasi yang lebih tepat untuk 

dipakai adalah  orientasi keadilan dari Kohlberg. Hal ini 

didasarkan pada alasan bahwa wujud penelitian adalah suatu 

studi persepsi dengan menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang 

bersifat hipotetis, karena memang tidak ada seorangpun 

responden penelitian yang mengakui pernah mengalami tindakan 

aborsi secara langsung. Di samping itu, pemilihan menggunakan 

teori Kohlberg lebih cocok dengan teori utama yang pertama 

yaitu teori Immanuel Kant. Baik Kohlberg maupun Kant 

memfokuskan perhatian pada proses budi subjek. Karena itu, 

dalam tulisan lebih lanjut, penjelasan difokuskan pada teori 

jenjang-jenjang pemahaman moral yang dikemukakan oleh 

Kohlberg. 

 

2. TIGA TINGKAT DAN ENAM TAHAP 

PEMAHAMAN MORAL DENGAN ORIENTASI 

KEADILAN 

Untuk meneliti perkembangan moral manusia, 

Kohlberg mengadakan penelitian di berbagai negara dan budaya: 

Amerika Serikat, Turki, Taiwan, Philippines dan sebagainya. 

Berdasarkan pada analisis perkembangan atau transformasi 

struktur pemikiran atas data-data yang diperoleh, Kohlberg 

membagi pemahaman moral manusia dalam tiga tingkat dan tiap 

tingkat dibagi lagi menjadi dua tahap dengan tahap keenam 

sebagai tahap tertinggi yang merupakan puncak dari pemahaman 

moral (Kohlberg et al. 1977; Aron 1977; Magnis-Suseno 2000; 

Crain 2005).  Jenjang pemahaman moral ini berbeda-beda pada 

setiap orang berdasarkan struktur kognitifnya. Ada orang yang 

usianya sudah dewasa tetapi pemahaman moralnya masih berada 

pada tahap ketiga atau keempat. Seseorang pada satu tahap 
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tertentu, maksimal hanya dapat menjangkau pemikiran satu 

tahap di atasnya.  

Semua tahap dari 1-6, secara keseluruhan memiliki 

karakteristik sebagai berikut (Kohlberg et al. 1977; Aron 1977, 

Magnis-Suseno 2000:154-156): 

a. Tingkat dan tahap itu terstruktur secara keseluruhan atau 

merupakan sistem pemikiran yang terorganisasi. Artinya 

tingkat dan tahap dari penilaian moral tiap individu itu 

bersifat konsisten. 

b. Tingkat dan tahap itu berurutan secara tetap, yaitu mengarah 

ke depan secara progresif, tidak pernah kembali ke tahap 

sebelumnya, kecuali bila orang itu berada di bawah kondisi 

trauma yang parah (bdk. Aron 1977). 

c. Tingkat dan tahap itu terintegrasi secara hirarkis. Artinya, 

orang akan bertumbuh dalam pemahaman moral secara 

bertahap, integratif dan hirarkis mulai dari tingkat 1 tahap 1 

ke tahap berikutnya secara berurutan sampai dengan tingkat 

3 tahap 6. Karakter integratif juga terlihat pada kemampuan 

untuk memahami pemahaman moral dari 1 tahap lebih tinggi 

dari tahapnya sendiri. 

Apakah yang membuat orang melangkah maju dalam 

tingkat dan tahap pemahaman moral, mencapai tahap dan tingkat 

tertentu, sedangkan yang lainnya tidak? Menurut Kohlberg et al. 

(1977) perkembangan moral merupakan hasil dialog antara 

struktur rasional seseorang dengan kompleksitas lingkungan di 

mana dia hidup. Jadi, hal itu tergantung pada lingkungan sosial 

budaya dan kemampuan intelektualnya (Magnis-Suseno 

2000:156). Karena itu, semakin seseorang berhadapan dengan 

banyak situasi konflik moral yang tidak dapat diselesaikannya 

secara memadai, dia akan semakin berkembang dalam cara 

berpikir, karena dia akan semakin termotivasi untuk 
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mengembangkan cara penyelesaian konflik moral di atas 

(Kohlberg et al. 1977; Aron 1977). 

 

Tingkat Prakonvensional 

Secara normal, tingkat prakonvensional adalah jenjang 

pertama pemahaman moral yang diasumsikan dimiliki oleh anak-

anak. Hal ini diasumsikan karena ada juga orang yang sudah 

dewasa dalam usia dan fisik tetapi pemahaman moralnya masih 

berada pada jenjang ini. Orang yang berada pada tingkat ini 

biasanya bersikap responsif terhadap aturan-aturan yang sudah 

dibiasakan dan terhadap label-label dari konsekuensi tindakan 

baik secara fisik maupun hedonistik, misalnya hukuman, pahala 

dan sebagainya.  Ada dua tahap pada tingkat prakonvensional, 

yaitu tahap orientasi ketaatan atau orientasi egosentrik-

hedonistik dan hukuman dan tahap orientasi individualisme dan 

perubahan atau orientasi hedonis-instrumental. 

 

Tahap pertama: Orientasi ketaatan dan hukuman atau 

Orientasi egosentrik-hedonistik 

Pada tingkat satu atau tingkat orientasi ketaatan dan 

hukuman, masalah moral dilihat dalam konteks kebutuhan 

individual dari orang yang terlibat. Situasi konflik moral dilihat 

sebagai situasi yang di dalamnya ada benturan, dan yang 

penyelesaiannya disesuaikan dengan orang atau pihak yang 

memiliki kekuatan atau kuasa. Oleh karena itu, dasar perbuatan 

adalah adanya motivasi moral untuk kepentingan diri sendiri 

yang disertai dominasi perasaan takut kepada otoritas konkret di 

luar dirinya (orang tua, guru dan sebagainya) dan pada ancaman 

hukuman, karena itu dia harus taat pada peraturan yang dibuat 

oleh otoritas konkret tersebut (Kohlberg et al. 1977; Magnis-

Suseno 2000:157; Crain 2005:154). 
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Jadi yang dipandang memiliki otoritas untuk 

membedakan benar dan tidak benar adalah secara mutlak pihak 

yang memiliki otoritas atau kuasa. Oleh karena itu satu-satunya 

yang perlu dilakukan adalah ketaatan, demi kebaikan dan 

keamanan diri sendiri. Biasanya lingkup otoritas di mana 

interaksi terjadi adalah orang-orang terdekat (orang tua, saudara 

yang lebih tua, guru), yang selama ini juga memenuhi segala 

kebutuhannya. Maka kebaikan diri sendiri yang diperoleh 

dengan taat pada pihak otoritas, bukan hanya sekedar terhindar 

dari hukuman atau rasa aman, tetapi juga dipercaya sebagai 

pemenuhan kebutuhan. 

Bila Kohlberg menyebut orientasi di tahap pertama 

sebagai orientasi hukuman dan ketaatan, Magnis-Suseno 

(2000:157) merumuskan orientasi pada tahap ini sebagai orientasi 

egosentrik-hedonistik murni. Disebut sebagai egosentrik-

hedonistik karena orientasi dari individu yang berada di tahap ini 

adalah perasaannya sendiri. Artinya semua tingkah laku harus 

menghasilkan perasaan enak bagi dirinya sendiri. Jadi, yang baik 

adalah perasaan enak sedangkan yang buruk adalah perasaan 

tidak enak. Disebut egosentrik karena individu tersebut belum 

memiliki kesadaran akan harapan dan kepentingan orang lain. 

 

Tahap kedua: Orientasi individualisme dan perubahan atau 

Orientasi hedonis-instrumental 

Pada tahap dua, dasar perbuatan adalah masih berupa 

motivasi moral untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri. 

Sekalipun perhatian pada kebutuhan orang lain mulai mewarnai 

moralitasnya tapi motivasi perbuatan baik kepada orang lain itu 

lebih merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri 

(Kohlberg et al. 1977; Magnis-Suseno 2000:157; Crain 2005). 
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Dalam pertumbuhan selanjutnya, dia akan makin 

belajar untuk berhubungan atau berinteraksi dengan semakin 

banyak orang di mana di dalamnya dia akan melihat bahwa 

orientasi ketaatan dan keamanan atau egosentrik-hedonistik 

(tahap 1) yang dipakainya ternyata tidak sesuai lagi untuk 

menyelesaikan masalah atau konflik moral yang dihadapi. Untuk 

itu, dia mulai belajar bernegosiasi dengan kebutuhan orang-orang 

lain yang berinteraksi dengannya tetapi tujuannya adalah untuk 

memenuhi kebutuhan sendiri semaksimal mungkin (rasa 

individualistis).  

Jadi penilaiannya tentang baik, masih merupakan hal 

yang menghasilkan kesenangan. Tetapi untuk mendapatkan 

kesenangan itu, dia harus memperhatikan harapan dan 

kepentingan orang lain. Kepentingannya dijadikan relatif 

terhadap kepentingan orang lain, tetapi hal itu hanya karena dia 

bergantung pada kerelaan orang lain itu. Orang lain hanya 

merupakan sarana untuk pemenuhan harapannya, belum 

memiliki nilai pada dirinya sendiri. Oleh karena itu, berbeda 

dengan istilah yang dipakai oleh Kohlberg, yang menamakan 

orientasi di tahap dua ini sebagai individualisme dan perubahan, 

Magnis-Suseno (2000:157) menyebutnya sebagai orientasi 

hedonis-instrumental.  

Dari penjelasan tentang dua tahap pertama di atas, dapat 

disimpulkan bahwa moralitas di dua tahap tersebut masih 

pincang, karena orang lain masuk dalam diri individu, semata-

mata karena kepentingannya pribadi. Kebersamaan atau hidup 

bersama belum menjadi nilai pada dirinya sendiri, tetapi hanya 

menjadi sarana pemenuhan kepentingan pribadi. 
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Tingkat Konvensional 

Pada tahap konvensional, orientasi moralitas adalah 

kesadaran bahwa mereka adalah anggota dari masyarakat umum, 

karena itu mereka perlu menyesuaikan diri dan bertindak 

menurut harapan sosial (keluarga dan masyarakat sekitarnya). 

Artinya, kelakuan baik adalah kelakuan yang berdasarkan pada 

motivasi yang baik dan perasaan timbal balik antar pribadi, 

seperti misalnya cinta kasih, empati, kepercayaan, perhatian pada 

orang lain dan sebagainya (Kohlberg et al. 1977; Magnis-Suseno 

2000:158-159; Crain 2005:155). Jadi ada pergeseran dalam 

memandang perbuatan moral dari bersifat individual ke arah 

yang lebih terbuka pada kelompok sosial. Dengan kata lain, 

perbuatan dinilai atas dasar norma umum, kewajiban dan otoritas 

di luar dirinya. Tahap ini juga terdiri dari dua tahap yaitu tahap 3 

dan 4. 

 

Tahap ketiga: Orientasi respek dan Kaidah Kencana atau 

Orientasi pada kelompok akrab 

Pada tahap ini, mulai terjadi perkembangan yang 

menentukan yaitu perkembangan ke arah moralitas yang 

sesungguhnya. Individu mulai belajar menaruh minat pada orang 

yang akrab dengan dirinya, bukan demi dirinya sendiri, tetapi 

demi orang-orang itu. Dia cenderung untuk mengarahkan 

perbuatan menurut keinginan dan harapan anggota keluarga atau 

kelompok. Dia akan merasa malu bila melakukan perbuatan salah 

atau melukai hubungan antar pribadi dalam kelompok. Ada usaha 

untuk menjalin hubungan yang baik secara interpersonal. 

Baginya, yang baik adalah perbuatan yang 

mendatangkan pujian atau yang enak bagi diri sendiri. Tetapi 

perbuatan itu juga menyenangkan orang-orang yang akrab 

dengannya sekaligus mendatangkan pujian bagi dirinya sendiri. 
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Karena itu dapat dikatakan bahwa tingkah laku yang benar 

adalah tingkah laku yang pantas atau cocok dengan penilaian 

lingkungan. Nilai yang tertinggi adalah persatuan dengan 

kelompok akrab, sedangkan keterpisahan dipandang sebagai 

hukuman yang paling berat. 

Dari penjelasan di atas, dapat dirumuskan bahwa 

kebenaran atau yang dalam bahasa Kohlberg disebut sebagai 

keadilan, ada dalam hubungan sosial antar pribadi. Karena itu dia 

lebih memperhatikan arti penting dari perbuatan baik untuk 

orang lain (Kohlberg et al. 1977; Magnis-Suseno 2000:158; Crain 

2005:156). Eksistensi manusiawi yang khas mulai meningkat 

yaitu, individu mulai menyadari arti cinta kasih, bahwa cinta 

kasih itu lebih bernilai dari pada perasaan fisik yang enak. 

Kohlberg menyebut orientasi di tahap ini sebagai 

orientasi respek dan kaidah kencana karena adanya penekanan 

pada relasi sosial antar pribadi berdasarkan pada respek pada 

orang lain yang ada di sekitarnya. Respek ini kemudian 

diungkapkan dengan kata dan perbuatan sesuai dengan kaidah 

kencana. Jadi kalau dia ingin menerima yang baik dari orang-

orang di sekitarnya, dia harus menaruh respek dan menjalin 

hubungan yang baik serta melakukan apa yang menjadi harapan 

orang di lingkungan sekitarnya. Sedangkan Magnis-Suseno, 

dengan melihat subjek tujuan interaksi dari subjek pelaku di 

tahap ketiga, dan kualitas peran subjek tujuan dalam motivasi dan 

penentuan tindakan subjek pelaku, orientasi di tahap ini 

disebutnya sebagai orientasi pada kelompok akrab. 

 

Tahap keempat: Orientasi keteraturan dan hukum atau 

Orientasi hukum dan tatanan 

Pada tahap tiga, lingkup sosial tempat subjek 

berinteraksi lebih kecil bila dibandingkan dengan lingkup sosial 
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subjek di tingkat empat, yaitu lingkup keluarga atau kelompok 

akrab. Sedangkan pada tahap keempat, lingkup sosial subjek 

berinteraksi tidak hanya meliputi keluarga dan kelompok 

akrabnya saja, tetapi sudah meluas ke masyarakat sosial. Dengan 

kata lain, wawasan sosial individu menjadi lebih luas. Dia mampu 

menikmati kelompok yang abstrak, yaitu negara, bangsa dan 

agama (Magnis-Suseno 2000:158-159). Penyesuaian diri yang 

dilakukan mendapat tekanan khusus yaitu ketaatan pada 

peraturan, menghormati otoritas, dan melaksanakan kewajiban 

untuk mempertahankan ketertiban sosial (Kohlberg et al. 1977; 

Crain 2005:156). Artinya kelompok yang menjadi subjek 

penyesuaian diri mulai meluas, dari kelompok orang-orang dekat 

atau akrabnya (keluarga, teman dan sebagainya) ke kelompok 

yang lebih besar yang terwujud dalam tatanan sosial atau 

peraturan sehingga orientasi dari moralitas perbuatan adalah 

hukum dan ketertiban sosial. Yang dipandang sebagai kebaikan 

adalah mempertahankan tatanan sosial dalam masyarakat, 

bahkan bila perlu dia harus membuat pengorbanan untuk hal itu. 

Dengan kata lain, kebenaran yang diyakini oleh orang 

di jenjang keempat adalah kebenaran yang didefinisikan oleh 

masyarakat sebagai prinsip dan kebenaran moral yang bersifat 

universal dalam aplikasi sehingga dapat dijadikan dasar bagi 

semua hukum dan kebenaran yang ada dalam berbagai budaya 

dan masyarakat.65 Kemudian pandangannya yang didasarkan pada 

hukum dan kebenarannya serta aplikasi hukum tersebut itulah 

yang menjadikan alasan bagi Kohlberg untuk menamakan 

                                                           
65 Jadi, kebenaran ini bukanlah kebenaran lokal atau kebenaran yang 

didefinisikan oleh masyarakat di mana dia hidup, karena kebenaran itu bisa 
saja tidak bersifat universal. Misalnya, untuk menjelaskan hal ini,Kohlberg 
et al. (1977) menggunakan contoh salah satu tradisi orang Eskimo yang 
dianggap sebagai suatu kebenaran bahkan kebajikan, yaitu meninggalkan 
orang-orang tua di luar rumah, di atas salju, sampai mati. Atau tindakan 
aborsi yang pada zaman artikelnya ditulis, masih merupakan tindakan 
ilegal di Amerika Serikat, sedangkan di Swedia, sudah dilegalkan. 
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orientasi di tahap ini sebagai orientasi keteraturan dan hukum 

atau menurut Magnis-Suseno (2000:158): orientasi hukum dan 

ketaatan. 

Jawaban yang diberikan oleh orang yang jenjang 

pemahaman moralnya berada di tahap keempat terlihat sama 

dengan jawaban orang yang berada di jenjang pertama. Menurut 

Kohlberg, perbedaan ada pada alasan mengapa mereka menolak 

atau menerima satu tindakan. Orang yang berada di jenjang 

pertama tidak dapat menjelaskan lebih jauh, mengapa dia 

menolak suatu perbuatan. Dia hanya akan mengatakan bahwa 

perbuatan yang ditolaknya itu dapat mendatangkan hukuman 

kepadanya karena bertentangan dengan kebenaran atau hukum 

yang ditetapkan oleh otoritas. Sedangkan orang yang berada di 

jenjang keempat memiliki konsep tentang fungsi hukum bagi 

masyarakat secara keseluruhan. Yaitu sebuah konsep yang jauh 

melebihi pengertian dari orang yang berada di jenjang pertama 

sehingga dia dapat menjelaskan alasan dan tujuan penolakan atau 

penerimaan tersebut dalam konteks kesejahteraan umum (Crain 

2005:157). 

Dari penjelasan tahap 3 dan 4 terlihat bahwa terjadi 

perkembangan moralitas yang baru. Orang lain dan kelompok 

disadari sebagai nilai pada dirinya sendiri. Jadi individu sudah 

bisa mendahulukan kepentingan kelompoknya. Orang lainlah 

yang sekarang menjadi acuan moralitasnya, dengan jangkauan 

sosialisasi yang makin meluas dari tahap tiga ke tahap empat. 

Secara konkret, kriteria antara baik dan buruk adalah penilaian 

kelompok. 

 

Tingkat Pascakonvensional 

Individu yang berada di tingkat prakonvensional 

melihat orang lain sebagai sarana atau alat untuk 
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kepentingannya. Sedangkan individu di tingkat konvensional 

memandang penilaian orang lain sebagai acuan untuk hidup diri 

sendiri. Jadi ada ketidakseimbangan antara pandangan terhadap 

diri sendiri dan orang lain dengan penekanan pada kutub yang 

berlawanan. Individu yang berada di tingkat pascakonvensional 

adalah individu yang mengatasi ketidakseimbangan itu. 

Tingkat pascakonvensional adalah jenjang tertinggi 

dalam pemahaman moral, yang  juga terdiri dari dua tahap, yaitu 

tahap lima dan tahap enam. 

 

Tahap kelima: Orientasi kontrak sosial atau perjanjian 

sosial dan hal-hal individual 

Tahap lima disebut sebagai orientasi kontrak-sosial dan 

hak-hak individual atau berdasarkan pada interaksi sosial. 

Interaksi sosial mengandaikan adanya variasi peran dan 

keterlibatan dalam hubungan timbal balik (Aron 1977). 

Pada tahap ini, perbuatan orang tersebut didasari oleh 

pemikirannya secara teoretis tentang masyarakat, bahwa 

masyarakat terdiri dari berbagai kelompok sosial yang berbeda. 

Tetapi di dalam perbedaan itu, ada dua hal yang menyatukan 

mereka. Pertama keinginan akan hak-hak dasar tertentu, 

misalnya perlindungan terhadap kebebasan dan hidup.  Realisasi 

hak-hak dasar itulah yang seharusnya mewarnai kehidupan 

sosial. Tetapi kenyataannya, karena adanya berbagai kelompok 

sosial yang berbeda, maka ada kesadaran akan relativisme nilai 

yang mencakup juga hukum, dan pendapat pribadi, dan 

kesadaran akan kebutuhan untukberusaha mencapai konsensus 

atau demokrasi dalam menegakkan keadilan dan 

mengembangkan masyarakat. Kesadaran ini adalah hal kedua 

yang menyatukan mereka. Jadi, secara konkret, orientasi orang 

yang berada pada tahap ini adalah: 
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-  Hukum untuk kegunaan sosial 

Artinya, kegunaan sosial menduduki tempat yang lebih tinggi 

dari hukum. Oleh karena itu, walaupun hukum harus 

diperhatikan tetapi hukum tetap dapat diubah demi kegunaan 

sosial. Jadi tindakan menaati hukum bukan sebagai hukum 

tetapi sebagai hasil perjanjian tidak tertulis antara diri sendiri 

dengan masyarakat. 

- Berpegang teguh pada pelaksanaan kewajiban bersama yang 

dicapai berdasarkan konsensus secara bebas, sehingga 

memiliki nilai moral untuk ditepati sekalipun mungkin 

pelaksanaannya merugikan. 

Orientasi orang yang berada di tahap lima disebut 

sebagai orientasi kontrak sosial atau orientasi perjanjian sosial dan 

hak-hak individual. Hal ini terlihat dengan jelas pada penekanan 

pentingnya nilai perjanjian atau kontrak bagi tiap individu 

anggota masyarakat, 

Perjanjian memiliki nilai yang utama bagi individu 

yang berada di tahap lima, karena itu dia harus menaatinya dan 

dia mengharapkan ketaatan itu juga dari orang lain. Di dalam 

perjanjian yang dibuat itu, ada nilai yang mendasarinya dan 

itulah yang membuat dia mewajibkan dirinya untuk taat, yaitu 

keadilan yang demokratis. Hal itu juga berarti bahwa dalam kerja 

sama, tiap orang harus memberikan sumbangannya masing-

masing. 

Perbedaan antara orang yang berada di jenjang keempat 

dan jenjang kelima terletak pada perspektif sosial dan cara 

berpikirnya. Misalnya, sekalipun orang yang berada di jenjang 

keempat sering juga berbicara tentang hak hidup, tetapi bagi 

mereka, hak ini dilegitimasi oleh otoritas kelompok sosialnya. 

Seandainya, kelompoknya menilai kepemilikan akan sesuatu itu 

lebih baik daripada hidup, maka dia akan mengikuti orientasi ini. 
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Sedangkan orang yang berada di jenjang kelima, dia akan lebih 

berpikir secara independen tentang apa yang bernilai untuk 

masyarakat supaya tercipta masyarakat yang baik. Jadi individu 

tersebut tetap terikat pada kelompok dan negaranya, tetapi 

sekaligus melihat segala sesuatu dengan kritis, misalnya dengan 

mempertanyakan secara kritis bagaimana moralitas kelompoknya 

atau masyarakat di mana dia hidup. Dia memiliki loyalitas pada 

bangsa dan negara. Tetapi, bila atas nama bangsa atau negara hak 

asasi seseorang diinjak-injak, dia tidak akan diam. Jadi kewajiban 

taat pada pemerintah itu tidak bersifat mutlak bila 

pemerintahannya tidak bermoral. 

 

Tahap keenam: Orientasi prinsip-prinsip moral universal 

Kohlberg merumuskan tahap ini dengan mengacu pada 

etika imperatif kategoris Immanuel Kant. Hal ini juga diakui oleh 

beberapa ahli yang mempelajari teori Kohlberg. Mereka 

membandingkan jenjang keenam ini dengan  teori Kant tentang 

moral dasar di dalam memperlakukan tiap manusia sebagai subjek 

otonom dari semua tindakan (Crain 2005:158). Menurut Kant, 

bertindak sesuai prinsip-prinsip moral universal berarti hanya 

melakukan apa yang dibenarkan oleh suara hati atau mencapai 

moral yang otonom (Magnis-Suseno 2000:160). Baik atau buruk 

dalam arti moral di tahap ini mengacu pada prinsip-prinsip 

objektif, bukan lagi penyesuaian pada masyarakat atau 

keputusan-keputusan dalam masyarakat. Jadi, individu tidak 

menyesuaikan diri begitu saja dengan penilaian masyarakat tetapi 

pada apa yang diyakininya sebagai yang benar.  

Menurut Kohlberg, prinsip moral tersebut harus 

memenuhi 3 syarat supaya dapat diterima sebagai prinsip moral 

universal yaitu: komprehensif, universal dan konsisten. 

Komprehensif berarti semua kasus serupa harus dapat ditangani 

dengan prinsip itu. Kemudian universal berarti prinsip itu harus 



163 
 

dapat digunakan di mana-mana. Sedangkan yang terakhir, 

konsisten berarti tidak ada kontradiksi dalam penerapannya. 

Semua syarat di atas dapat dipenuhi oleh prinsip moral universal 

karena dasarnya adalah prinsip keadilan. Yaitu sebagai prinsip 

untuk memperlakukan orang lain secara timbal balik, prinsip 

untuk menjamin kesamaan hak semua orang dan menghormati 

martabat tiap orang sebagai persona.  

Secara konkret, orang yang berada pada tahap enam 

akan berpikir tentang prinsip-prinsip yang dapat menjamin 

keadilan dalam masyarakat. Orientasi dari orang-orang yang 

berada di jenjang ini adalah prinsip etika universal yang 

memandang keadilan sebagai penghormatan dan tindakan 

memperlakukan setiap manusia sebagai individu, berdasarkan 

martabatnya yang fundamental. Atau disebut juga sebagai 

orientasi pada penghormatan akan personalitas manusia 

(memperlakukan tiap manusia sebagai tujuan akhir, bukan 

sebagai sarana) dan pada prinsip-prinsip keadilan (kesetaraan atau 

kesetaraan moral dari semua orang) (Aron 1977). Misalnya, dalam 

pemilihan hukum, yang akan dipilih tidak mungkin hukum yang 

dapat menolong beberapa orang tetapi melukai atau 

mencelakakan yang lainnya. 

Jadi, secara teoretis, pada jenjang keenam orang 

memiliki konsep yang lebih luas yaitu prinsip-prinsip universal: 

keadilan, hak-hak individual dan sebagainya. 
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III.  SIAPA ATAU APA HASIL KONSEPSI YANG 

DIABORSI ITU? 

Seperti sudah dijelaskan bahwa subjek dari moralitas 

budi praktis adalah manusia. Sejak kapan manusia itu menjadi 

subjek? Menurut teori Kant, manusia menjadi subjek sejak dia 

hidup, dapat menggunakan budinya untuk mengadakan penilaian 

baik dan tidak baik, serta dapat mempertanggungjawabkan hasil 

penilaiannya tersebut. Berkaitan dengan tema utama penelitian 

ini, yaitu persepsi etis tentang tindakan aborsi, maka yang dapat 

disebut sebagai subjek moralitas budi praktis menurut kriteria 

ilmu etika Kant adalah ibu sebagai pelaku aborsi dan semua pihak 

yang berkaitan dengan pengambilan keputusan untuk melakukan 

tindakan aborsi tersebut. Sedangkan hasil konsepsi yang 

menerima tindakan aborsi, bila dilihat dari kriteria Kant, dapat 

dikatakan sebagai belum memenuhi kriteria menjadi seorang 

subjek, karena secara fisik, hasil konsepsi belum dapat 

menunjukkan kemampuannya untuk menggunakan budinya, 

atau mengadakan penilaian etis antara yang baik dan tidak baik.  

Inilah yang menjadi persoalan: apakah dengan kondisi 

tidak adanya kemampuan untuk menunjukkan aktivitas konkret 

dari budi secara moral dan dapat dipertanggungjawabkan, hasil 

konsepsi66 dapat disebut sebagai bukan manusia dan dapat 

dijadikan objek dari tindakan aborsi? Siapa atau apa sebenarnya 

hasil konsepsi itu? Seandainya hasil konsepsi itu bukan manusia, 

maka dengan sendirinya tindakan aborsi bukan merupakan hal 

yang patut dipermasalahkan. Tetapi, seandainya hasil konsepsi itu 

sudah manusia yang hidup, bagaimana membuktikannya? Dan 

sejak kapan kehidupannya dimulai? Semua pertanyaan di atas 

sepertinya menjadi pertanyaan abadi yang memicu perdebatan 

                                                           
66 Untuk selanjutnya, istilah hasil konsepsi yang akan dipakai dalam tulisan 

tentang penelitian ini. 
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tanpa akhir dari jaman ke jaman. Padahal, kejelasan tentang siapa 

atau apa hasil konsepsi merupakan dasar yang penting bagi 

kriteria penilaian etis terhadap tindakan aborsi.67 

Dalam perdebatan tentang aborsi, tema perdebatan 

memang lebih banyak berkisar antara dua sudut pandang, yaitu 

pembelaan hak hidup hasil konsepsi dan hak wanita untuk 

mengkontrol tubuhnya sendiri. Secara filosofis, sebenarnya dua 

sudut pandang tersebut berakar pada persoalan tentang manusia 

sebagai individu atau persona. Jadi dalam perdebatan itu, masalah 

utama adalah apakah hasil konsepsi itu sudah manusia secara 

individu atau belum. Sudut pandang pertama memandang baik 

hasil konsepsi maupun ibunya adalah sama-sama individu yang 

memiliki hak untuk hidup. Sedangkan sudut pandang kedua 

memandang individu ibu sebagai yang lebih berhak karena hasil 

konsepsi belum bisa berdiri sendiri sebagai individu. Perdebatan 

yang mengaitkan tindakan aborsi dengan persona adalah 

perdebatan dari sudut pandang filosofis yang bersifat spekulatif. 

Padahal, hal tentang aborsi dari sejak jaman dahulu merupakan 

hal yang berkaitan dengan hal yang pasti, yaitu embrio dan 

kehidupan. Karena memang masalah aborsi adalah masalah 

pembunuhan terhadap embrio. Jadi, ada hal lebih mendasar dan 

tepat yang seharusnya dijadikan sudut pandang utama untuk 

menganalisis tindakan aborsi yaitu hal tentang siapa dan apa hasil 

konsepsi itu? Apakah hasil konsepsi itu sudah manusia? Dan bila 

hasil konsepsi itu sudah hidup, kapan kehidupannya sebagai 

manusia itu dimulai?  
                                                           
67 Chang (2009:42) dalam bukunya : Bioetika, Suatu Pengantar, juga 

mengatakan bahwa berbagai diskusi tentang aborsi tidak pernah lepas dari 
pertanyaan tentang kapankah sebenarnya hidup dimulai. Awal hidup yang 
dimaksud di sini adalah awal hidup dari hasil konsepsi, yang disebut secara 
langsung oleh Chang sebagai awal hidup manusia. Pengetahuan akan saat 
awal hidup ini akan menolong kita untuk mengambil sikap yang benar dan 
bertanggung jawab secara moral dalam proses pengambilan keputusan. Di 
samping itu, untuk memperoleh kepastian tentang kapan tersebut, Chang 
juga menganjurkan dipakainya metode pendekatan antar ilmu.  
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Tindakan aborsi memang pasti mengakibatkan 

kematian dari hasil konsepsi. Dari akibat yang ditimbulkan 

tersebut dapat disimpulkan bahwa hasil konsepsi sudah memiliki 

hidup karena itu dilakukan aborsi yang berakibat kematian 

padanya. Kapankah kehidupan itu dimulai pada masa 9 bulan 10 

hari saat hasil konsepsi berada dalam kandungan ibu? Jawaban 

untuk pertanyaan ini bukanlah jawaban yang mudah untuk 

didapatkan, tetapi dari sudut etis hal ini mendesak untuk dijawab, 

karena segala sesuatu yang harus dilakukan terhadap hidup, tidak 

mungkin ditentukan, bila tidak ada kepastian terlebih dahulu.  

Dengan mendasarkan diri pada arti kata filsafat: cinta 

kebijaksanaan (Cahn et al. 1996, Cohen 2003; Sihotang 2009:19)68, 

dalam usaha untuk menentukan saat awal kehidupan yang akan 

dijadikan dasar konkret untuk membuat penilaian etis tentang 

tindakan aborsi, hal penting yang perlu dilakukan adalah melihat 

dan mempelajari pemikiran-pemikiran dari berbagai sudut 

pandang yang berbicara tentang hal ini, khususnya yang 

berkaitan dengan aborsi.69 

                                                           
68 Istilah filsafat berasal dari bahasa Yunani : philos yang berarti cinta, dan 

sophos yang berarti kebijaksanaan. Jadi pemikiran filosofis adalah 
kebijaksanaan tentang realitas hidup manusia secara mendalam sebagai 
hasil suatu kontemplasi sehingga memiliki alasan atau dasar yang dapat 
dipertanggungjawabkan (Sihotang 2009:19).  

69 Tujuan melihat dan mempelajari pandangan-pandangan tersebut adalah 
untuk mencari kebenaran tentang kapan saat hidup hasil konsepsi itu 
dimulai, karena memang hanya kebenaran tentang hal ini yang dapat 
dijadikan dasar bagi penilaian etis tentang aborsi. Kesadaran akan 
kebijaksanaan sangat membutuhkan berbagai pengetahuan dan realitas 
untuk mengadakan pertimbangan sebelum sampai pada kebenaran yang 
sesungguhnya. Johnstone (2006:282) mengatakan bahwa kesadaran akan 
kebijaksanaan berakar secara kuat dalam realitas yang unik dan kompleks. 
Bahkan Yang (2008:62) mengatakan bahwa salah satu karakteristik dari 
kebijaksanaan adalah adanya perpaduan antara pengetahuan, refleksi dan 
afeksi. Kemudian Rooney et al. (2007:114-115,132) menambahkan 
karakteristik lain yaitu berdasarkan pada budi dan observasi. Oleh karena 
itu, pencarian kebenaran tentang saat dimulai hidup manusia yang 
diperoleh melalui proses filosofis harus melibatkan berbagai sudut pandang 
yang berkaitan erat, dan dalam penelitian ini yang akan dilibatkan adalah 
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1. PENDAPAT TENTANG AWAL HIDUP 

Berbagai Pendapat  

Berbagai perspektif yang terlibat dalam perdebatan 

aborsi dapat digolongkan berdasarkan pada perbedaan pandangan 

tentang kapan kehidupan hasil konsepsi itu dimulai. Yaitu 

berdasarkan pada pandangan tentang saat masuknya jiwa ke 

dalam badan yang menghidupkan hasil konsepsi. Ada dua 

pandangan tentang saat penjiwaan (time of ensoulment). Yang 

pertama adalah golongan yang setuju dengan immediate 

animation atau immediate ensoulment. Golongan ini memandang 

bahwa masuknya jiwa ke dalam badan adalah segera setelah 

proses pembuahan selesai dilakukan, yang mengakibatkan 

kehidupan pada hasil konsepsi. Sedangkan golongan kedua 

memegang pandangan late animation atau late ensoulment, yang 

menyatakan bahwa masuknya jiwa ke dalam badan terjadi 

beberapa hari (jumlah hari berbeda-beda menurut tiap 

perspektif) setelah proses pembuahan selesai dilakukan 

(Kusmaryanto 2005:91-92). Dari saat kapan tiap golongan 

memandang penjiwaan hasil konsepsi, dapat disimpulkan bahwa 

golongan immediate animation atau immediate ensoulment adalah 

golongan yang menentang tindakan aborsi, sedangkan golongan 

late animation atau late ensoulment adalah golongan yang 

menyetujui tindakan aborsi pada hasil konsepsi sejauh kehidupan 

hasil konsepsi itu belum dimulai. 

Dari antara berbagai perspektif yang menolak aborsi 

dan menerima aborsi, ada dua perspektif yang sangat terlibat 

dalam perdebatan tanpa akhir, yaitu perspektif teologis atau 

agama dan perspektif feminis. Tidak ada persamaan tentang 

waktu kapan hidup itu dimulai dalam masa 9 bulan dan 10 hari 

                                                                                                                         
pandangan teologis keagamaan (Islam dan Kristen), Feminisme dan 
biologis-embriologis-genetis. 
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dalam kandungan. Bahkan dalam masing-masing perspektif itu 

dapat dijumpai kelompok-kelompok dengan penggolongan 

berbeda tentang saat penjiwaan hasil konsepsi, atau ada 

perbedaan pandangan tentang saat hidup dimulai. Misalnya, baik 

di dalam perspektif teologis70 maupun perspektif feminis, ada 

pendapat yang berbeda-beda tentang kapan hidup dimulai dalam 

masa embrionik.  

Dalam perspektif teologi Kristen, ditemukan pendapat 

yang berbeda tentang saat hidup manusia dimulai. Sedangkan 

perspektif teologis Katolik menyatakan bahwa sejak selesainya 

konsepsi atau pembuahan sel telur oleh sel sperma, hasil konsepsi 

tersebut sudah manusia yang hidup.71 Pandangan ini berdasarkan 

pada aspek-aspek antropologis dari teologi Katolik atau 

pandangan teologi Katolik tentang manusia di hadapan Allah 

Pencipta dan di hadapan sesamanya, yang merupakan kesimpulan 

filosofis, teologis dan logis dari Kitab Suci agama Kristen-Katolik. 

Setelah proses pembuahan selesai, faktor-faktor kehidupan 

manusia yang berasal dari ayah dan ibunya bersatu dan 

membentuk manusia baru yang hidup dengan martabat khusus 

yaitu sebagai Imago Dei atau gambar Allah dan status sebagai 

anak Allah di dalam Yesus Kristus.  Martabat sebagai Imago Dei 

dan anak Allah menandakan bahwa  hidup manusia berasal dari 

Allah, oleh karena itu hidup manusia adalah suci dan kesucian itu 

berakar pada asal-usulnya yang ilahi, jadi bukan sesuatu yang 

                                                           
70 Untuk studi ini, perspektif yang dipelajari adalah perspektif teologis 

Kristen-Katolik dan Islam. Perspektif teologis Kristen-Katolik dipilih 
karena berpengaruh besar dalam berbagai perdebatan tentang aborsi di 
seluruh dunia sedangkan perspektif teologis Islam dipilih karena Islam 
adalah agama mayoritas penduduk Indonesia. Tetapi pembahasan studi ini 
tidak dilihat dari sudut teologi agama apapun. Teologi Kristen-Katolik dan 
Islam dalam penelitian ini hanya dipelajari sebagai perspektif untuk 
memahami pandangan etis dari responden penelitian. 

71  Lihat KGK no. 2270; Go (alih bahasa) 2005: 19, 2006:13; Lampiran 4, 
halaman 338. 
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ditambahkan pada suatu saat tertentu atau dalam perjalanan 

waktu. Kesucian ada bersama dengan adanya manusia atau mulai 

saat dia diciptakan, walaupun masih sebesar satu sel, dan hanya 

akan berakhir dengan berakhirnya juga hidup manusia itu (bdk. 

Baés 2001; Jacob 1964:167; Heinisch 1955:170; Kusmaryanto 

2005:79; Chang 2009:43-44; Bertens 2011:213, Günthör 1988:96-

98; GS no. 5172; EV no. 6273). 

Kemudian dalam pandangan teologi Islam, juga ada 

banyak perbedaan pendapat berkaitan dengan waktu kapan 

hidup manusia dimulai atau disebut dengan time of ensoulment 
(Bowen 1997:164). Ajaran agama Islam menyatakan bahwa 

manusia diciptakan dengan tujuan yang jelas yaitu untuk Allah 

sendiri sebagai Penciptanya. Oleh karena itu manusia hanya 

diidentifikasikan melalui apa kata Penciptanya dan manusia 

menjadi penuh bila mengikuti kehendak Allah yang terungkap 

dalam Kitab Suci (bdk. Sachedina 2005). Berkaitan dengan ajaran 

ini, Kitab Suci agama Islam mengatakan bahwa hasil konsepsi 

sudah sungguh merupakan manusia pada saat mencapai usia 120 

hari atau 4 bulan karena pada usia ini dia sudah dilengkapi 

dengan potensialitas budi (bdk. Mulia 2000; Larijani 2004; 

Hussain 2005). Tetapi selain teori 120 hari, ada ahli-ahli lain yang 

mengatakan bahwa hasil konsepsi sudah manusia pada waktu 

berusia 40 hari yaitu sesudah dia tertanam dalam rahim ibu atau 

setelah dia selesai menjalani implantasi. Para ahli ini 

mendasarkan pengertiannya juga pada tafsiran Al’Quran, yaitu 

                                                           
72 GS adalah kependekan dari Gaudium et Spes (Kegembiraan dan Harapan), 

Konstitusi Pastoral Konsili Vatikan II tentang Gereja di dunia dewasa ini. 
Konstitusi ini dipromulgasikan oleh Paus Paulus VI pada tahun 1965. 
Konsititusi tersebut merupakan salah satu dokumen dari Dokumen Konsili 
Vatikan II yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh 
Hardawiryana (1993). 

73 EV adalah kependekan dari Evangelium Vitae (Injil Kehidupan), Ensiklik 
yang dikeluarkan oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1995, untuk 
menyatakan bahwa nilai hidup manusia itu tidak dapat diganggu gugat.  
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pasal 23, ayat 12-14 (bdk. Hedayat et al., 2006). Teori yang lain 

lagi adalah teori 42 hari yang berdasarkan Hadis yang 

menyatakan:  

“Apabila nuftah telah mengalami proses perkembangan 
selama 42 hari, Allah SWT mengutus malaikat untuk 
membentuk rupa, menjadikan organ-organ pendengaran, 
penglihatan, kulit, daging dan tulang” (Mulia 2000). 

Perspektif feminis74 adalah perspektif berikutnya yang 

memiliki pengaruh cukup besar di masyarakat Barat (Fine et al. 

2006) dan sudah mulai masuk di kalangan tertentu di Indonesia. 

Ada pandangan yang berbeda-beda dalam perspektif feminis. 

Misalnya, ada pandangan feminis yang mengatakan bahwa hasil 

konsepsi ditandai dengan kemampuan yang memungkinkannya 

                                                           
74 Feminisme, berdasarkan arti katanya adalah pandangan yang 

memperjuangkan hak-hak kaum wanita atau yang dikenal sebagai keadilan 
jender atau genderic equity. Keadilan jender oleh kaum feminis diartikan 
sebagai suatu tatanan berdasarkan keyakinan yang tidak membedakan 
antara pria dan wanita atau berdasarkan jenis kelamin atau jender, dalam 
setiap kegiatan kehidupan bersama manusia di dunia (dalam kehidupan 
keluarga, kehidupan sosial, politik dan kerja sama) (bdk. Bolzendahl et al. 
2004; Fine et al. 2006). Alasan mendasar kaum feminis memperjuangkan 
keadilan jender adalah karena keyakinan bahwa dunia manusia sampai 
sekarang adalah dunia yang patriarkal atau di bawah dominasi kaum pria. 
Jadi perjuangan utama kaum feminis adalah membebaskan wanita dari 
dominasi kaum pria (bdk. Langford 2008). Di dalam kelompok feminis 
sendiri, dibedakan adanya feminis yang pro life dan feminis yang pro choice 
(Angsar 2009:183). (Antonim dari kata “pro life” sebenarnya adalah “anti 
life”, dan memang kelompok pro life menyebut kelompok yang mendukung 
aborsi sebagai kelompok yang anti life. Tetapi kelompok yang mendukung 
legalisasi aborsi menolak sebutan sebagai kelompok anti kehidupan atau a 

nti life karena bagi mereka, yang harus dilawan bukan kehidupannya secara 
langsung, tetapi perampasan hak untuk menentukan akan melakukan 
aborsi atau tidak. Maka mereka menamakan kelompoknya sebagai pro 
choice. Kemudian kelompok pro choice menyebut kelompok pro life sebagai 
anti choice (bdk. Ludlow, 2008; Langford, 2008)). Kelompok feminis pro life 
tetap memperjuangkan keadilan gender bagi wanita, tetapi mereka tidak 
memasukkan hak aborsi sebagai salah satu unsur dari keadilan gender.  
Sedangkan feminis pro choice memasukkan hak untuk memutuskan aborsi 
atau tidak sebagai salah satu unsur dari keadilan gender (bdk. Gibson, 
2004).  
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untuk berkembang menjadi manusia yang utuh (bdk. Langford 

2008; Gibson 2004), sekalipun ada perbedaan tingkat kemampuan 

yang secara logis memiliki implikasi pada penolakan kesamaan 

martabat personal. Pandangan feminis  lain  menyatakan bahwa 

hasil konsepsi adalah bagian dari tubuh perempuan yang 

mengandungnya, sehingga si ibu yang sedang mengandung 

memiliki hak untuk menentukan nasib kandungannya, seperti 

dia memiliki hak atas tangan dan kakinya.75 Jadi sebenarnya 

perspektif ini tidak membicarakan hal saat hasil konsepsi mulai 

hidup dan menjadi manusia. Tetapi perbedaan di antara 

pandangan feminis itu tetap memunculkan perdebatan tentang 

siapa hasil konsepsi itu? Bila hasil konsepsi adalah manusia yang 

hidup, sejak kapan dia menjadi manusia? 

Masing-masing pandangan tentang saat hasil konsepsi 

mulai menjadi manusia yang hidup seperti yang diungkapkan di 

atas, hanya diterima dan diyakini oleh kelompok masing-masing. 

Inilah yang menjadi masalah utama dan tak terpecahkan dalam 

perdebatan etis berkaitan dengan aborsi (Gibson 2004). Padahal, 

seperti diungkapkan sebelumnya, kepastian tentang saat 

dimulainya hidup manusia merupakan hal mendasar untuk 

mengadakan penilaian etis tentang aborsi karena adanya 

kematian sebagai akibat dari tindakan aborsi tersebut. Kapankah 

hasil konsepsi itu menjadi manusia yang hidup? Untuk menjawab 

pertanyaan ini, perlu dicari pendapat dari bidang yang 

berkompeten dalam hal tersebut.  

 

 

 

                                                           
75 Pandangan ini diungkapkan oleh Prof. Dikman Angsar SpOG (K), salah 

seorang informan ahli, dalam wawancara dan diskusi langsung di Surabaya, 
pada tanggal 8 Desember 2009, juga dalam tulisannya (Angsar 2009:180). 
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Perspektif Biologi-Embriologi-Genetika 

Pada zaman sekarang, bidang yang dipandang lebih 

tepat dan diakui memiliki kompetensi untuk menjawab 

pertanyaan tentang saat dimulainya hidup manusia adalah bidang 

biologi-embriologi-genetika.76 Karena itu, untuk mendapatkan 

data dari bidang ini, perlu diadakan penggalian di bidang 

penelitian ilmiah secara biologis-embriologis modern dan 

dukungan ilmu genetika yang dilakukan oleh para ahli di 

bidangnya.77 Penelitian-penelitian tersebut mengatakan bahwa, 

secara biologis-embriologis-genetis, hidup sudah dimulai sejak 

selesainya pembuahan sel telur oleh sel sperma atau sejak 

selesainya konsepsi (Zaitchik 1980; Günthör 1988:585; 

Kusmaryanto 2002:62; Go (alih bahasa) 2005:19, 2006:13; 

Kurniati 2006:54; Moore 2007:2,15; Angsar 2009; Angsar 

2009:180; Bertens 2011:194-195). Ada beberapa pendapat dari 

para ahli yang saling mendukung dan melengkapi dalam 

menyatakan bahwa hidup dimulai sejak selesainya konsepsi. 

 

 

                                                           
76 Di masa depan, ada kemungkinan bahwa penelitian di bidang biologi-

embriologi-genetika akan menghasilkan temuan-temuan yang berbeda 
bahkan bertentangan dengan temuan pada zaman sekarang sehingga 
kompetensinya dapat diragukan. Pada saat itu, perlu dipikirkan kembali 
bagaimana menjawab pertanyaan tentang kapan hidup manusia dalam masa 
embrionik. 

77 Bertens (2011:188) mengatakan bahwa sumber data untuk menentukan 
saat awal hidup hasil konsepsi (oleh Bertens hasil konsepsi sudah disebut 
sebagai manusia) dapat diperoleh melalui penelitian-penelitian yang 
dilakukan secara ilmiah dalam dunia kedokteran. Tetapi data-data tersebut 
selalu memerlukan interpretasi atau refleksi lebih lanjut yang dapat 
dilakukan oleh filsafat, dengan syarat bahwa filsafat tidak boleh melewati 
data-data hasil penelitian yang terbaru. Adanya konsistensi dari hasil 
berbagai penelitian itu membuatnya menjadi dasar pengambilan keputusan 
yang dapat dipertanggungjawabkan (bdk. Günthör 1988:585).  
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Sebuah hidup baru – pembentukan program genetis yang unik 

saat pembuahan 

Hidup baru dimulai dengan terbentuknya program 

genetis yang unik. Hal ini dikemukakan oleh Leon R. Kass, 

seorang profesor dari University of Chicago dan sekaligus 

Chairman of the President’s Council on Bioethics, Amerika. 

“First of all, the zygote and nearly embryonic stages are 
clearly alive. They metabolize,78 respire and respond to 
changes in the environment; they grow and divide. Second, 
though not yet organized into distinctive parts or organs, 
the blastocyst is an organic whole, self-developing, 
genetically unique and distinc from the egg and sperm 
whose union marked the beginning of its career as a 
discrete,  unfolding being. … For after fertilization is 
complete, there exists a new individual, with its unique 
genetic identity, fully potent for the self-initiated 
development into a mature human being, if circumstances 
are cooperative. … Any honest biologist must be impressed 
by these fact, and must be inclined, at least on first glance, 
to the view that a human life begins at fertilization.” (Kass 
2002:87-88).79 

                                                           
78 Berkaitan dengan hidup manusia, metabolisme diartikan sebagai 

pembentukan dan penguraian zat-zat di dalam badan yang memungkinkan 
berlangsungnya hidup (Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 
2005). 

79  Kutipan ini diterjemahkan oleh Kusmaryanto (2005:105-106) sebagai 
berikut: “Pertama-tama, zigot dan tahap-tahap awal embrio itu benar-
benar hidup. Mereka itu bermetabolisme, bernapas, dan menjawab 
perubahan yang terjadi di sekitarnya; mereka tumbuh dan membelah. Yang 
kedua, meskipun belum terdiferensiasi secara jelas ke dalam bagian-bagian 
tubuh, blastokista adalah organisme yang utuh, berkembang sendiri, unik 
secara genetis dan berbeda dari ovum atau sperma yang penyatuannya 
menandai permulaan kariernya sebagai makhluk hidup yang terbuka 
sekaligus mempunyai ciri tersendiri.... Sebab sesudah pembuahan itu 
selesai, maka terjadilah individu yang baru, dengan identitas genetis yang 
unik, yang penuh potensi untuk memulai perkembangan diri menjadi 
manusia yang dewasa jika lingkungannya kooperatif. ...Semua ahli biologi 
yang jujur pasti akan terkesan oleh fakta-fakta ini dan harus mengakui, 
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Jadi, menurut pendapat di atas, hidup harus diartikan 

dengan adanya program genetis yang dibentuk dan ditentukan 

saat pembuahan. Setiap hasil konsepsi baru dengan program 

genetisnya mempunyai identitas unik dan terorientasi pada tujuan 

yang tertentu dan pasti (Sadler 2000:29-31; Moore 2007:33; 

Kusmaryanto 2002:62.65.66.70; 2009:122-123,125). Bertens 

(2011:195) menyebut identitas itu sebagai identitas genetis yang 

akan menentukan segala ciri fisik dan psikologis yang akan 

muncul di kemudian hari: jenis kelamin, warna rambut, warna 

mata, tinggi badan, segala bakat dan kecerdasan dan lain-lain. 

Kehidupan baru secara individual ini tidak berasal dari sesuatu 

yang tidak ada, tetapi dari pertemuan sel telur dan sel sperma. 

Seandainya sel hasil pertemuan tersebut bukan makhluk hidup, 

dia tidak akan pernah menjadi makhluk hidup, karena apa yang 

terjadi sesudah pembuahan bukanlah penciptaan lagi, melainkan 

memperkembangkan apa yang sudah ada (bdk. Flanagan 2006; 

Sadler 2000; Moore 2007:2,15) sesuai dengan informasi genetis 

yang akan dibawanya tanpa perubahan sampai hasil konsepsi 

tersebut bertumbuh menjadi manusia yang dewasa dan sampai 

saat dia meninggal (bdk. Kusmaryanto 2005:107). 

 

Perkembangan yang bersifat berkesinambungan 

Pendapat kedua yang mengatakan bahwa kehidupan 

dimulai sejak selesainya konsepsi, didasarkan pada hasil temuan 

dalam bidang biologi, yang menunjukkan bahwa ada 

perkembangan biologis yang terjadi pada hasil pertemuan sel 

sperma dan sel telur. Perkembangan ini bersifat 

berkesinambungan sampai akhirnya hasil konsepsi itu menjadi 

manusia yang utuh dan dengan cara yang sama, akan terus 

                                                                                                                         
sekurang-kurangnya dalam pandangan pertama, manusia itu mulai pada 
saat pembuahan.” 
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berkembang sampai dia meninggal (Kusmaryanto 2002:78). 

Artinya siklus hidup manusia mulai pada saat selesainya proses 

pembuahan sampai dia mati. Sebelum pembuahan, baik sel telur 

maupun sel sperma secara sendiri-sendiri tidak memiliki 

kemampuan untuk memulai siklus baru dari sebuah kehidupan 

(Sadler 2000; Kusmaryanto 2009:124-126, Bertens 2011:195). 

Salah satu pengakuan akan perkembangan secara 

berkesinambungan ini tertulis dalam laporan dari Committe of 

Inquiry into Human Fertilization and Embryology (1984). Sebuah 

komisi yang dikenal dalam penyelidikan masalah-masalah etis 

tentang fertilisasi dan embriologi dengan dukungan pemerintah 

Inggris (Bertens 2011:195). 

“.... once the process has begun, there is no particular part 
of the developmental process that is more important than 
another; all are part of a continuous process, and unless 
each stage takes place normally, at the correct time, and in 
the correct sequence, further development will cease.” 

 

Unsur koordinasi – otonomi – kontinuitas 

Perkembangan hasil konsepsi sampai menjadi manusia 

utuh secara fisik yang berkesinambungan seperti diuraikan di 

atas, dapat dikatakan sebagai yang paling kompleks di antara 

semua perkembangan lainnya, untuk itu unsur koordinasi 

perkembangan memiliki peran yang penting.  Pada waktu sel 

telur belum dibuahi oleh sperma, sel telur masih berada di bawah 

kontrol tubuh si ibu. Tetapi setelah pembuahan selesai, sel hasil 

pembuahan mengatur sendiri perkembangannya, mengarahkan 

dan  membentuk sampai akhirnya menjadi manusia yang utuh 

secara fisik. Artinya juga ada kontinuitas di dalam koordinasi dan 

di dalam pertumbuhan. Supaya koordinasi ini bisa berjalan secara 

kontinyu sehingga tujuan bisa dicapai, diperlukan adanya 

integritas atau persatuan dari dalam diri hasil konsepsi sendiri 
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sedemikian rupa sehingga ada keharmonisan antara satu sama lain 

dan terorganisasi satu sama lain sehingga tidak terjadi 

penyimpangan. Penyimpangan yang sedikit saja pada awal 

perkembangan akan berakibat fatal sebab dia bisa menjadi cacat 

atau berakhir pada keguguran. Karena itu, supaya koordinasi ini 

bisa menciptakan integritas yang dibutuhkan untuk 

pertumbuhannya, koordinasi harus dilakukan oleh sel hasil 

pembuahan itu sendiri.  

Unsur koordinasi dari dalam dirinya sendiri 

menunjukkan bahwa hasil konsepsi itu mengontrol dirinya 

sendiri, lepas dari pengaruh ibu (Kusmaryanto 2002:78-80). Hal 

otonomi secara biologis dari hasil konsepsi ditunjukkan misalnya 

melalui kemampuannya untuk berjalan dari fimbria (ujung tuba 

falloppia80) menuju uterus atau rahim (Sadler 2000:36). Selama 

perjalanan itu, sambil berjalan hasil konsepsi membelah dirinya. 

Semua proses itu, baik tindakan berjalannya maupun pembelahan 

sebagai perkembangannya tidak diatur oleh ibunya, tetapi oleh 

program intern di dalam hasil konsepsi. Karena itu, sekalipun 

hasil konsepsi ditanamkan dalam rahim orang berkulit putih, 

anak yang dilahirkan akan tetap berkulit hitam bila sel telur dan 

spermanya berasal dari orang berkulit hitam.81 

Kepemilikan otonomi biologis atau kebebasan dan 

kemandirian dalam mengatur pertumbuhan hidupnya sendiri juga 

                                                           
80 Tuba falloppia adalah saluran telur antara atau yang menghubungkan 

indung telur dan rahim (Sadler 2000:28) 

81  Sebagai sebuah peneguhan terhadap unsur koordinasi-otonomi secara 
biologis dan kontinuitas yang dimiliki oleh hasil konsepsi adalah peristiwa 
kelahiran bayi kembar tetapi berbeda warna kulit pada tahun 2005 di 
Inggris (Harris 2012; Jawa Pos, Minggu 1 April 2012; Tempo.com., 31 
Maret 2012). Bayi pertama adalah bayi bermata besar, dengan warna kulit 
dan rambut yang hitam. Enam puluh detik kemudian adiknya lahir, 
bermata biru, berambut pirang dan warna kulit pucat. Kondisi fisik kedua 
bayi ini meneguhkan bahwa apa yang terjadi pada mereka, mulai dari awal 
ditentukan oleh mereka sendiri.   
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ditunjukkan oleh hasil konsepsi dalam proses pengolahan 

rangsangan dari luar yang diterima olehnya. Rangsangan itu akan 

diolah sesuai dengan kriteria yang sudah ditetapkan oleh program 

dari dalam dirinya sendiri. Misalnya: pemrosesan nutrisi yang dia 

terima dari ibu. Semua ini menunjukkan adanya otonomi biologis 

yang dimiliki oleh manusia sejak dari konsepsi. 

Hal lain yang berkaitan dengan otonomi tersebut adalah 

bahwa golongan darah ibu dan anak tidak selalu sama. Hal ini 

disebabkan karena gen yang membentuk dan menentukan darah 

anak berasal baik dari ayah maupun ibunya (Elvita et al. 2008:10-

12).82 Jadi, meskipun tubuh ibu dan anak saling berhubungan 

secara langsung, masing-masing tetap dapat mempertahankan 

golongan darahnya. 

Hal lain lagi yang menunjukkan bahwa hasil konsepsi 

itu otonom dari ibunya, mengatur dirinya sendiri, adalah adanya 

kemampuan hasil konsepsi dalam masa embrional awal untuk 

memproduksi hormon gonadotropin korionik (hCG: human 

chorionic gonadotropine) (Sadler 2000:47.110, Parihar 2009:33).83 

Melalui hormon tersebut, hasil konsepsi yang masih berbentuk 

embrio awal menyatakan identitasnya bahwa dia ada. Hal ini 

terjadi pada saat produksi hormon tersebut cukup banyak (kira-

kira minggu kedua setelah konsepsi), sebagian akan dikeluarkan 

melalui urine ibu. Pengukuran kadar hormon hCG dalam urine 

wanita inilah yang dijadikan indikasi bahwa dia sudah hamil 

(Sadler 2000:37; Parihar 2009:33-34). Produksi hormon tersebut 

akan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya usia hasil 

konsepsi. Parihar (2009:33-34.36-38) mengatakan pengukuran 

kadar hCG juga dapat menjadi petunjuk bagi kesehatan hasil 

                                                           
82 Lihat Lampiran 3, halaman 337. 

83 Hormon ini diproduksi oleh bagian dari embrio atau mudigah yang disebut 
trofoblas. Pada saatnya, trofoblas inilah yang menjadi plasenta, yaitu 
saluran penghubung hasil konsepsi dengan ibunya. 
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konsepsi (bdk. Sadler 2000:47-50). Hasil penelitian lain berkaitan 

dengan hCG adalah tentang fungsinya sebagai penghubung antara 

hasil konsepsi dengan ibu. Genom hasil konsepsi berasal dari ayah 

dan ibunya. Jadi 50% genom berasal dari ibu dan 50% berikutnya 

berasal dari ayah (Sadler 2000:31). Genom yang berasal dari ibu, 

bukanlah benda asing bagi imunitas ibu, tetapi genom yang 

berasal dari ayah merupakan benda asing yang sangat potensial 

untuk ditolak oleh sistem imunitas ibu (Sadler 2000:47). Inilah 

fungsi lain dari hCG yaitu menjadikan keberadaan hasil konsepsi, 

yang separuh dari genomnya adalah benda asing bagi tubuh ibu, 

tidak diserang oleh sistem imunitas ibu (Sadler 2000:47). 

Jadi otonomi biologis ini sudah ada sejak terbentuknya 

hasil konsepsi. Otonomi biologis itu menunjukkan bahwa hasil 

konsepsi, sekalipun berada dalam tubuh wanita yang 

mengandungnya, dia memiliki kehidupan yang berbeda dari 

hidup ibunya. Oleh karena adanya otonomi biologis dari hasil 

konsepsi, dimungkinkan adanya bayi tabung84 dan program ibu 

inang (surrogate mother)85. Dalam penjalanan teknik bayi tabung 

dan ibu inang, pertemuan sel telur dan sperma dilakukan di luar 

tubuh ibu. Setelah mencapai usia tertentu,86 hasil konsepsi ini 

                                                           
84 Teknik bayi tabung adalah teknik mempertemukan sel telur dan sel sperma 

di luar tubuh ibu, yaitu di dalam semacam cawan petri di laboratorium, dan 
melibatkan campur tangan para ahli. Hasil konsepsi di luar tubuh ibu ini 
kemudian ditanamkan kembali dalam rahim ibu atau dalam rahim wanita 
yang menginginkannya atau dalam rahim ibu inang. 

85 Program ibu inang adalah program penyewaan atau peminjaman rahim 
untuk membesarkan hasil konsepsi di luar tubuh ibunya sendiri. Misalnya 
sepasang suami istri yang menyewa atau meminjam rahim seorang 
perempuan lain untuk membesarkan hasil konsepsi yang berasal dari sel 
telur dan sel sperma mereka sendiri. Tetapi karena alasan tertentu, hasil 
konsepsi tidak bisa ditanamkan dalam rahim si ibu sendiri. 

86 Sadler (2000:32) mengatakan bahwa setelah hasil konsepsi mencapai 
ukuran 8 sel, baru dia akan dimasukkan ke dalam rahim. Pada saat hasil 
konsepsi berukuran 8 sel, hasil konsepsi berusia kira-kira 3 hari (Sadler 
2000:33, Cetin et al., 2010:381), yaitu saat hasil konsepsi mulai memasuki 
rongga rahim (Sadler 2000:38). Sedangkan menurut Rosevear (2002:147-
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baru akan dimasukkan ke dalam rahim ibunya sendiri (bayi 

tabung) atau ibu inang. Jadi, hasil konsepsi bisa hidup sendiri 

tanpa si ibu yang memberikan gen kepadanya. 

Temuan baru lain yang semakin meneguhkan otonomi 

biologis hasil konsepsi adalah adanya program ectogenesis, yang 

bertujuan membantu hasil konsepsi untuk berkembang dan 

bertumbuh melalui rahim buatan.87 Yang ditanam dalam rahim 

buatan adalah sel telur yang sudah dibuahi oleh sperma atau hasil 

konsepsi. Jadi dalam program ectogenesis, rahim buatan adalah 

lingkungan khas yang menjadi kebutuhan mutlak bagi 

pertumbuhan hasil konsepsi. Dari penjalanan 3 teknik tersebut di 

atas, dapat dilihat bahwa hasil konsepsi itu berbeda dari ibunya, 

memiliki otonomi sendiri secara biologis.88 

                                                                                                                         
148), usia hasil konsepsi untuk dimasukkan ke dalam rahim ibu adalah 
antara 2-5 hari.  

87 Program ini memang masih dalam tahap percobaan, tetapi sudah 
menimbulkan reaksi keras dari kelompok pro choice dan feminis. Seperti 
yang dikatakan oleh Sarah Langford (2008:266). Dia menentang program 
ini karena lebih mengutamakan hidup hasil konsepsi, dengan 
mengurbankan hak kaum wanita untuk menolak menjadi seorang ibu. 
Selain itu, penolakan tersebut juga berdasarkan pada alasan bahwa program 
ini dapat menghilangkan hak wanita untuk mengatur dan memilih sendiri 
cara mereka menjadi ibu (Langford 2009:267).  

88 Hal otonomi secara biologis juga diungkapkan oleh Jerome Lejeune (dalam 
Acosta 2012, slide no. 102), seorang profesor dari Universitas Paris dan 
disebut sebagai pendiri ilmu genetika dasar. Hasil pertemuan sel telur dan 
sperma yang terjadi, baik di dalam tubuh ibu maupun di luar tubuh ibu, 
adalah manusia dengan program genetis yang unik (hasil penggabungan 
gen dari ayah dan ibunya), memiliki kemampuan untuk bertumbuh dan 
mengkoordinir pertumbuhannya sendiri, karena itu juga memiliki 
otonomi. Karena hasil konsepsi itu adalah sudah manusia yang hidup, 
tindakan mempertemukan sel telur dan sperma di luar tubuh ibu sebagai 
dasar dari program bayi tabung dan ibu inang menjadi mungkin 
dilaksanakan. Karena itu Lejuene berkata: “If the human zygote was not 
already an independent and fully human and viable being, then in vitro 
fertilization would not be possible ....... embryo transfer could not be 
performed.” (Bila zigot manusia bukanlah manusia yang sesungguhnya, 
hidup dan independen, maka fertilisasi in vitro menjadi tidak mungkin ....... 
transfer embrio tidak mungkin dilaksanakan). 
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Perkembangan hasil konsepsi manusia berbeda dengan 

makhluk hidup dan benda-benda lainnya 

Dalam rangka untuk mengerti jati diri hasil konsepsi 

berdasarkan perbandingan logis menurut genetik molekular dan 

evolusi biologis, Richardson (1999) membandingkan hasil 

konsepsi manusia dengan binatang yang juga masih berupa hasil 

konsepsi. Hasil yang didapat adalah adanya persamaan, tetapi juga 

ada perbedaannya. Persamaan yang ditemukan hanyalah berupa 

kemiripan fisik, tetapi kalau dilihat, tetap ada perbedaan. 

Perbedaan yang paling kelihatan adalah pada arah perkembangan 

atau pertumbuhan hasil konsepsi, yaitu tiap hasil konsepsi 

berkembang menurut jenisnya. Jadi hasil konsepsi manusia, akan 

berkembang menjadi manusia yang dewasa, dan hasil konsepsi 

binatang akan berkembang menjadi binatang yang lengkap, sesuai 

dengan jenisnya. Kesimpulannya: hasil konsepsi manusia akan 

bertumbuh dan berkembang menjadi manusia yang dewasa, tidak 

mungkin berubah menjadi makhluk hidup yang lain (bdk. 

Bertens 2011:195). 

Sedangkan bila perkembangan hasil konsepsi manusia 

dibandingkan dengan perkembangan benda-benda lain 

nonbiologis (misalnya: batu kristal kapur, stalagtit dan stalagmit 

dan sebagainya), maka perbandingan itu akan menunjukkan 

adanya perbedaan yang menyolok, khususnya dalam hal arah asal 

dari pertumbuhan masing-masing. Kristal kapur, stalagtit dan 

stalagmit dapat bertumbuh karena mendapat tambahan materi 

yang berasal dari luar dirinya. Materi tersebut menempel pada 

lapisan luarnya sehingga makin lama bentuk kristal stalagtit dan 

stalagmit itu makin besar. Sedangkan pertumbuhan pada manusia 

dimulai dari dalam dirinya. Pertama berupa peorganisasian yang 

terkoordinir secara otonom dan kontinyu yang dilakukan oleh 

hasil konsepsi itu sendiri, mulai dari sejak terbentuknya 

(selesainya konsepsi) sampai akhir hidupnya. Memang ada materi 
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yang dibutuhkan yaitu berupa makanan yang kemudian 

diolahnya sendiri menjadi materi untuk perkembangannya. 

Dengan kata lain, manusia tersebut berperan sebagai subjek dan 

makanan adalah objek yang diaturnya untuk pertumbuhan dan 

perkembangannya. Pada hasil konsepsi sampai dengan 

kelahirannya, proses ini memang tidak terlihat secara langsung 

karena berlangsung dalam rahim ibu, tapi hasil penelitian 

biologis-embriologis dan genetis menunjukkan hal itu. 

Perkembangan manusia mulai dari sejak selesainya 

konsepsi sebenarnya tidak bisa dibandingkan dengan 

perkembangan binatang dan benda-benda lain yang tidak hidup 

secara biologis, karena ada perbedaan spesies antara manusia 

dengan binatang serta manusia dengan benda  nonbiologis. Tapi 

perbandingan ini dapat dipakai untuk menunjukkan bahwa sejak 

dari selesainya konsepsi sampai dengan meninggalnya, itu adalah 

sudah manusia. Jadi, secara biologis-embriologis dan genetis dapat 

disimpulkan bahwa hidup manusia sudah dimulai sejak selesainya 

konsepsi (Kusmaryanto 2009:125; Bertens 2011:194-195). 

Sifat dari temuan ilmiah adalah tidak terbantahkan 

sampai kemudian ditemukan hal baru yang mematahkan 

kebenaran dari temuan sebelumnya. Temuan dalam bidang 

biologi-embriologi dan genetika yang menyimpulkan bahwa saat 

selesainya konsepsi sebagai awal hidup manusia, merupakan 

kebenaran objektif ilmiah yang sudah diakui secara umum. 

Berdasarkan alasan tersebut di atas, hasil temuan ini dipakai 

sebagai dasar dari penelitian ini untuk mengadakan penilaian 

tentang aborsi. 
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2. HASIL KONSEPSI ADALAH MANUSIA YANG 

HIDUP 

Temuan-temuan dalam bidang biologi-embriologi dan 

genetika menunjukkan bahwa hasil konsepsi manusia adalah 

sudah manusia yang otonom atau yang sudah mampu menentukan 

sendiri hidupnya. Misalnya: bisa menentukan sendiri proses 

pertumbuhannya yang dimulai sejak konsepsi selesai. Si ibu yang 

mengandung hanya menyediakan sarana penunjang bagi 

pertumbuhan itu, yang sekalipun bersifat mutlak demi kehidupan 

dan kelangsungan pertumbuhan hasil konsepsi, tetapi semua tetap 

merupakan sarana pertumbuhan yang pada jaman sekarang mulai 

ditemukan sarana lain sekalipun masih dalam bentuk eksperimen, 

misalnya ectogenesis. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa sejak 

selesainya konsepsi, hasil konsepsi itu sudah adalah subjek dari 

dirinya sendiri yang merealisasikan otonomi tersebut sesuai 

dengan kebutuhan dan tahap pertumbuhannya. 

Otonomi yang dimaksud di sini, seperti yang dijelaskan 

dalam bagian perspektif biologi-embriologi-genetika, memang 

bukanlah otonomi moral seperti yang dimaksud oleh Kant, tetapi 

otonomi secara biologis. Karena adanya otonomi yang dimiliki, 

sekalipun itu bukan otonomi moral dalam pengertian Kant, setiap 

manusia baru, sejak dari awal hidupnya adalah mutlak dan unik. 

Dia memiliki hak mutlak untuk merealisasikan otonomi tersebut 

karena keterkaitannya dengan kelangsungan hidupnya.  

Istilah hak sangat terkait dengan kepemilikan (Günthör 

1988:83-84). Orang mempunyai hak karena dia memiliki apa yang 

dihak-i itu. Realisasi paling mendasar dan utama dari hubungan 

hak dan kepemilikan adalah hak untuk memiliki hidup yang 

merupakan hak mendasar bagi tiap manusia yang membuat dia 

ada secara penuh (Günthör 1988:91) atau hak pertama dan utama 

yang dia miliki yang memungkinkan kepemilikan atas hak-hak 

dan hal-hal lainnya (Kusmaryanto 2009:134; McCormick 
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1981:405; Bertens 2011:190). Misalnya, hanya orang yang hidup 

memiliki hak untuk mendapat pendidikan yang layak. Demikian 

juga seorang pekerja yang memiliki pekerjaannya, memiliki hak 

untuk gaji yang layak. Jadi, karena dia hidup, maka semua hak-

haknya yang lain itu dimungkinkan adanya. Hidup itu adalah 

hidupnya sendiri secara pribadi, bukan hidup ayah atau hidup 

ibunya. Hak untuk hidup ini dimiliki oleh manusia sejak dia 

memilikinya, yaitu sejak selesainya konsepsi. Kepemilikan hak 

dan realisasinya mengandaikan adanya jaminan atau kepastian 

yang secara konkret terwujud dalam bentuk perlindungan hukum 

dan moral. 

Memang ada kemungkinan bahwa hasil konsepsi, yang 

awalnya hanya satu, dapat menjadi dua yaitu menjadi kembar 

yang monozigot89 dan masing-masing zigot itu kemudian menjadi 

subjek dari dirinya sendiri dan memiliki otonomi biologis yang 

terpisah juga. Berdasarkan kemungkinan menjadi kembar 

monozigot ini, ada yang berpendapat bahwa hasil langsung 

konsepsi belum merupakan manusia yang amung dan unik, karena 

masih dapat terpecah menjadi kembar. Manusia yang amung dan 

unik baru terjadi bila sudah ada kepastian tidak akan terpecah 

lagi.90 Karena itu perlindungan hukum dan moral juga baru dapat 

diberikan setelah adanya kepastian itu.91 Tetapi, hal kemungkinan 

                                                           
89 Yang dimaksud dengan kembar monozigot atau kembar identik adalah 

kembar yang berasal dari satu telur yang dibuahi. Yaitu hasil pembelahan 
dari zigot dari sejak zigot itu masih berbentuk dua sel (hari kedua) sampai 
dengan masa blastokista dini (hari keempat) (Sadler 2000:114). 

90 Atau sudah melewati masa sebagai blastokista awal atau sudah lebih dari 
empat hari sejak konsepsi (Sadler 2000:114). 

91  Pendapat ini khususnya diungkapkan oleh mereka yang mengaitkan aborsi 
dengan status persona hasil konsepsi. Mereka berpendapat bahwa 
perlindungan hukum dan moral baru dapat dimiliki setelah hasil konsepsi 
menjadi individu atau memiliki indiviualitas persona (Bertens 2011:195-
196). Bertens mengakui bahwa hal kembar monozigot menimbulkan 
kesulitan untuk mengesahkan individualitas persona pada hasil konsepsi, 
sekalipun hasil konsepsi tersebut sudah memiliki individualitas genetis. 
Dalam hal ini Bertens tidak memberikan jalan keluar filosofis-etis yang 



184 
 

kembar monozigot tidak bisa dijadikan alasan untuk membuat 

generalisasi bahwa semua hasil konsepsi di hari pertama itu belum 

menjadi manusia yang amung dan unik (Kusmaryanto 2009:129). 

Penolakan ini didasarkan pada hasil temuan penelitian 

embriologis yang mengatakan bahwa kemungkinan terjadinya 

kembar monozigot secara alamiah itu sangat kecil yaitu 3-4 per 

1000 (Sadler 2000:114; Ford 1991:133). Bahkan Bertens 

(2011:196), dengan mengutip dari sumber lain92 menyampaikan 

kemungkinan yang lebih kecil lagi yaitu 2 per 1000 kelahiran. 

Persentase yang sangat kecil ini membuat alasan kelahiran kembar 

monozigot tidak bisa dijadikan patokan untuk menilai kelahiran 

yang termasuk dalam persentase non monozigot. 

 

3. IMPERATIF KATEGORIS PERLINDUNGAN HIDUP 

MULAI DARI SEJAK SELESAINYA KONSEPSI  

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa imperatif 

kategoris yang pertama dan utama berdasarkan kehendak baik dan 

kehendak bebas adalah imperatif kategoris pengakuan dan 

perlindungan hidup setiap manusia yang memiliki martabat 

sebagai subjek moralitas budi praktis. Realisasi sesungguhnya dari 

kesubjekan tersebut adalah tindakan yang berdasarkan pada 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas. Berarti, 

pelaksanaan imperatif kategoris pengakuan dan perlindungan 

hidup adalah realisasi yang paling utama dan mendasar. Realisasi 

tersebut dilakukan oleh budi subjek berdasarkan pengetahuan dan 

                                                                                                                         
memuaskan untuk mengatasi permasalahan. Dia hanya mengatakan bahwa 
memang ada kesulitan. Tetapi, tidak adanya bukti yang memuaskan 
tentang kapan eksistensi individualitas persona dimiliki oleh hasil konsepsi, 
tidak berarti bahwa status moral dari hasil konsepsi itu hanyalah benda 
belaka karena ini merupakan kehidupan manusiawi yang baru. 

92 Juan Ramon Lacadena, “Status of the embryo prior to implantation”, dalam: 
F. Abel e.a. (eds), Human Lifee: Its Beginnings and Development, 
Paris/Louvan-la-Neuve, L’Harmattan/Ciaco, 1988.  
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pengertian yang tepat, benar dan memadai tentang hidup 

manusia. Pengetahuan dan pengertian yang tepat, benar dan 

memadai, akan memunculkan keyakinan pada subjek tentang 

kebenaran dan kebaikan mutlak dari kewajiban untuk mengakui 

dan melindungi hidup manusia, baik hidupnya sendiri maupun 

hidup tiap manusia lainnya. Karena adanya keyakinan tersebut, 

keputusan untuk bertindak mengakui dan melindungi hidup 

semua manusia menjadi keputusan yang berdasarkan pada 

kebebasan untuk dan subjek dapat mempertanggungjawabkan 

tindakannya dalam mengakui dan melindungi hidup manusia. Jadi 

aktivitas seorang subjek moralitas budi praktis ditunjukkan 

melalui kemampuan aktivitas intelektualnya secara moral yang 

dapat dipertanggungjawabkan.  

Hasil temuan dalam bidang biologi-embriologi-genetika 

menyatakan bahwa hasil konsepsi yang kematiannya menjadi 

tujuan dari tindakan aborsi, adalah sudah manusia yang hidup 

sejak dari selesainya konsepsi. Tetapi, pada kenyataan, secara fisik 

hasil konsepsi, sekalipun sudah manusia yang hidup, dia belum 

dapat menunjukkan aktivitas intelektual secara moral. Apakah 

dengan demikian, menurut kacamata teori Kant, hasil konsepsi 

juga termasuk manusia yang harus dilindungi berdasarkan 

imperatif kategoris pengakuan dan perlindungan hidup tiap 

manusia? 

Aktivitas intelektual manusia berkaitan dengan fungsi 

organ otak yang dimilikinya. Secara fisik memang hasil konsepsi 

tidak dapat menunjukkan bahwa dia memiliki otak. Tetapi, 

temuan dalam biologi-embriologi-genetika menunjukkan bahwa 

hasil konsepsi sudah memiliki gen-gen lengkap yang nantinya 

akan bertumbuh menjadi manusia dewasa dengan organ lengkap 

secara fisik, termasuk otak manusia sebagai organ yang membuat 

tiap manusia mampu beraktivitas secara intelektual. Jadi, organ 

fisik otak itu bukanlah sesuatu yang ditambahkan pada hasil 
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konsepsi dalam masa pertumbuhannya 9 bulan 10 hari dalam 

rahim. Tetapi, organ fisik otak tersebut merupakan hasil dari hasil 

konsepsi mempertumbuhkan dirinya sendiri. Untuk itu, berkaitan 

dengan hal ini, harus dibedakan antara bentuk dan esensi. 

Misalnya, lemari memiliki banyak bentuk. Ada yang berpintu 

satu, tetapi ada juga yang berpintu dua atau lebih. Kemudian, 

tingginya juga berbeda-beda. Sekalipun bentuk fisiknya berbeda 

(ukuran, model, bahan), dapat diketahui dengan pasti bahwa itu 

adalah lemari. Itulah esensinya. Bentuk tidak menjadikan itu 

sebagai lemari, tetapi esensinya.   

Demikian pula halnya dengan bentuk dan esensi dari 

otak manusia. Manusia yang sudah dapat menunjukkan aktivitas 

intelektualnya secara moral, bentuk otaknya secara fisik sudah 

dapat dilihat, yaitu dengan bantuan peralatan modern. Sedangkan 

hasil konsepsi, secara fisik mulai menampakkan pertumbuhan 

sistem syaraf, yang kemudian akan bertumbuh secara fisik 

menjadi otak, pada awal minggu ketiga (Sadler 2000:374). Tetapi, 

sekalipun fisik otak hasil konsepsi yang baru mulai terbentuk itu 

tidak sama dengan fisik otak manusia yang sudah bisa beraktivitas 

secara intelektual dan moral, otak hasil konsepsi tetap adalah otak 

manusia bukan otak binatang atau otak makhluk lain yang bukan 

manusia. Jadi, bentuk tidak mutlak menentukannya sebagai otak 

manusia, tetapi esensinya yang tidak berbentuk. Sejak selesainya 

konsepsi, esensi otak inilah yang sudah dan dimiliki oleh hasil 

konsepsi dalam bentuk gen.   

Dengan penjelasan di atas, apakah kemudian hasil 

konsepsi tetap tidak dapat diterima sebagai manusia, sekalipun 

tidak dapat menunjukkan kemampuan menurut martabat yang 

dirumuskan oleh Kant? Untuk menjawab hal, posisi hasil konsepsi 

dapat dibandingkan dengan bayi, anak-anak sampai dengan usia 

tertentu, orang-orang cacat dan orang pikun. Mereka juga belum 

atau sudah tidak dapat menunjukkan kemampuan aktivitas 
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intelektualnya secara moral. Dan mereka dibebaskan dari 

tanggung jawab moral atas semua perbuatan yang dilakukannya. 

Bahkan anak kecil sampai dengan batas usia tertentu, mereka 

sudah mulai bisa membedakan mana yang baik dan benar, tetapi 

masih dibebaskan dari tanggung jawab moral tersebut, juga orang 

cacat mental-tanpa dipandang umurnya. Tetapi tidak ada satupun 

keraguan secara universal bahwa bayi, anak-anak sampai dengan 

usia tertentu itu dan semua orang cacat adalah manusia yang 

hidup. Hidup mereka berhak dan harus dilindungi dan tidak boleh 

dijadikan alat atau sarana bagi pemenuhan kebutuhan dari 

manusia lainnya. Secara universal, perbuatan memperalat bayi, 

anak-anak atau orang-orang cacat untuk kepentingan diri sendiri 

atau manusia lainnya selalu dipandang sebagai perbuatan tidak 

bermoral. Berkaitan dengan aktivitas intelektual secara moral, bila 

bayi dengan kondisi moral intelektual yang sama dengan hasil 

konsepsi dan dia adalah hasil konsepsi yang sudah bertumbuh dan 

berkembang, anak-anak sampai dengan usia tertentu dan orang-

orang cacat mental-tanpa memandang usianya, dipandang dan 

diterima sebagai manusia, maka hasil konsepsi juga memenuhi 

kriteria menjadi manusia. Karena itu, hasil konsepsi juga harus 

dibebaskan dari tanggung jawab moral, dan berhak serta harus 

diperlakukan sebagai manusia yang hidup. Hal lain lagi berkaitan 

dengan hasil konsepsi yang menjadi fakta mendasar adalah bahwa 

manusia hasil konsepsi yang hidup inilah yang kemudian 

bertumbuh menjadi manusia bayi, anak, dan dewasa yang 

memiliki kemampuan moral seperti dikatakan Kant. Jadi, semua 

manusia, baik yang martabatnya termasuk dalam definisi Kant 

maupun yang tidak termasuk, adalah pertumbuhan lebih lanjut 

dari manusia hasil konsepsi yang hidup.  

Berdasarkan semua penjelasan di atas dapat 

disimpulkan, bahwa pengertian tentang martabat manusia yang 

diberikan oleh Kant hanya mencakup manusia dari sudut 

kemampuan intelektual secara etis saja, atau pengertian dari sudut 
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pandang moral. Sedangkan hidup adalah segala-galanya, ada di 

atas atau melebihi semua moralitas. Seperti sudah diungkapkan 

sebelumnya, bahwa sebagai manusia, hal pertama yang mendasar 

dimilikinya adalah kehidupannya. Dengan hidup itu, semua hal 

lain dapat dilakukan, termasuk segala aktivitas moral. Karena itu 

moralitas tidak dapat dipakai untuk menentukan kematian dari 

sebuah hidup. Justru, supaya moralitas dapat semakin berkembang 

dan mendalam, moralitas harus digunakan untuk mendukung 

bahkan meningkatkan kehidupan manusia. Karena itu, imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas yang pertama dan 

utama adalah pengakuan dan perlindungan hidup manusia. Secara 

konkret berdasarkan pada hasil temuan biologi-embriologi-

genetika, pengakuan dan perlindungan hidup itu sudah harus 

sudah dimulai sejak selesainya konsepsi, sebagai awal kehidupan 

manusia.  

Adanya karakter universalitas, humanitas dan otonomi 

dalam analisis lebih lanjut dari kehendak baik dan kehendak bebas 

sebagai imperatif kategoris, berkaitan dengan hidup manusia, 

meneguhkan penggolongan keharusan untuk melindungi dan 

mempertahankan hidup sejak dari awal sebagai imperatif kategoris.  

Siapakah yang terkena kewajiban moral untuk 

melindungi hidup sejak dari selesainya konsepsi? Sesuai dengan 

definisi etis yang diberikan Kant tentang martabat manusia, maka 

jawabannya adalah semua manusia secara universal yang sudah 

memiliki kemampuan melakukan perbuatan etis secara 

bertanggung jawab. Tetapi hidup manusia lain yang belum, tidak 

dan sudah tidak dapat bertanggung jawab secara etis (sehingga 

karena kondisi itu mereka dibebaskan dari tanggung jawab), tetap 

menjadi bagian dari semua hidup universal yang harus dilindungi 

melalui kewajiban moral tersebut. Inilah karakter universalitas 

dari imperatif kategoris pengakuan dan perlindungan hidup. 
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Oleh karena hasil konsepsi adalah sudah manusia yang 

hidup maka berdasarkan prinsip humanitas, sekalipun dia masih 

dibebaskan dari tanggung jawab moral karena 

kebelummampuannya, dia tetap memiliki hak yang bersifat 

mutlak dan amung untuk diperlakukan sebagai subjek dan tujuan 

dari perbuatan dalam berbagai interaksi, baik langsung maupun 

tidak langsung, dengan semua subjek dan realitas lain yang ada di 

luar dirinya, termasuk si ibu sendiri yang sedang mengandungnya. 

Artinya, sebagai subjek, baik ibu maupun hasil konsepsi yang 

sedang dikandungnya tidak dapat dijadikan sarana untuk 

mencapai tujuan. 

Karakteristik ketiga dari sebuah imperatif kategoris 

adalah otonom. Artinya subjek pelaku imperatif kategoris harus 

mendasarkan perbuatan pelaksanaan imperatif itu atas kebebasan 

untuk dan dapat mempertanggungjawabkannya secara moral. Jadi 

otonomi yang dimaksud di sini adalah otonomi moral yang belum 

dimiliki oleh hasil konsepsi. Dengan otonomi yang dimiliki itu, 

seorang subjek moralitas budi praktis akan merealisasi imperatif 

kategoris pengakuan dan perlindungan hidup karena dia yakin 

akan kebenaran dan kebaikan isi imperatif tersebut. Termasuk 

meyakini kebenaran bahwa hidup hasil konsepsi adalah juga 

hidup seorang manusia yang wajib dilindunginya sekalipun 

sebagai sesama manusia, hasil konsepsi tidak memenuhi kriteria 

martabat manusia menurut pandangan Kant.  

Jadi dapat disimpulkan bahwa imperatif kategoris 

pengakuan dan perlindungan hidup sebagai konsekwensi pertama 

dan utama dari imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak 

bebas tentang hidup mengarah pada perlindungan hidup manusia 

sejak dari awal sampai akhir kehidupan. Perlindungan hidup 

manusia sejak dari awal sampai akhir kehidupan sebagai imperatif 

kategoris, berarti itu adalah hukum moral yang memiliki nilai 

mutlak dan universal, atau berlaku mutlak bagi semua manusia 
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yang sudah dan masih menunjukkan kemampuan moral. Bila 

seseorang melakukan hal itu sebagai imperatif kategoris, yang 

artinya berdasarkan moral otonom, Kant mengatakan bahwa 

sebenarnya dia melakukan kewajiban kasih bagi semua manusia, 

baik dirinya sendiri maupun setiap orang lain (Kant 2003:199).  
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IV.  ABORSI DALAM PERSPEKTIF IMPERATIF 

KATEGORIS KEHENDAK BAIK DAN 

KEHENDAK BEBAS SESUAI JENJANG 

PEMAHAMAN MORAL  

 

1. PENGERTIAN TENTANG ABORSI 

Istilah aborsi adalah istilah medis yang berasal dari 

bahasa Latin abortio. Oleh sebagian ahli, aborsi diartikan sebagai 

penghentian, pengguguran atau pengeluaran hasil konsepsi dari 

rahim atau uterus secara dini, pada umur ketika embrio 

(mudigah) - foetus (janin)93 itu belum bisa hidup di luar 

kandungan (Kusmaryanto 2005; Mulia 2000; Widanti 2006, 

Shusterman 1976:79).94 Tetapi arti tersebut kemudian dapat 

dilengkapi lagi sesuai dengan latar belakang dan konteks 

                                                           
93 Masa dalam kandungan dibagi menjadi masa embrionik (mudigah) dan 

masa foetus atau janin. Masa embrionik kemudian dibagi lagi menjadi dua 
yaitu masa yang dimulai sejak selesainya konsepsi sampai dengan selesainya 
proses nidasi secara keseluruhan dalam rahim (bdk. Sadler 2000:29-45), 
yaitu sekitar 10-11 hari setelah konsepsi (Sadler 2000: i-iii,33, Moore et al. 
2007:43). Masa kedua adalah masa diferensiasi sampai dengan usia 2 bulan 
(Sadler 2000:i-iii,33, Moore 2007:73) atau 3 bulan (Gunadi 2011. 
Pendapatnya dinyatakan dalam wawancara melalui telepon pada tanggal 28 
Pebruari 2011), yaitu saat embrio mencapai tahap fisik berupa manusia 
secara lengkap. Setelah melewati masa embrionik, dimulailah masa 
perkembangan foetus atau janin yaitu masa setelah masa embrionik sampai 
dengan kelahirannya (Sadler 2000:90; Moore 2007:96; Gunadi 2011). Jadi, 
embrio atau mudigah adalah nama hasil konsepsi sampai dia selesai 
bertumbuh secara fisik mencapai rupa manusia, dan foetus atau janin 
adalah nama mulai dari usia 2-3 bulan sampai dia lahir. 

94 Aborsi dibedakan lagi menjadi abortio spontaneous (aborsi spontan) dan 
abortio provocatus (aborsi provokatus). Aborsi spontan atau tidak disengaja 
adalah aborsi yang terjadi dengan sendirinya yang biasanya disebabkan 
oleh zigot yang abnormal (Sadler 2000:34; Moore 2007:31). Sedangkan 
aborsi provokatus adalah aborsi yang dengan sengaja dilakukan untuk 
mencapai maksud tertentu. Jenis aborsi yang disengaja inilah yang menjadi 
tema utama studi ini. Jadi semua istilah aborsi yang tertulis dalam 
penelitian ini mengarah pada aborsi provokatus kecuali bila disebutkan 
lain. 
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perdebatan hingga saat ini. Yaitu: aborsi dapat diartikan sebagai 

tindakan mengeluarkan secara paksa embrio-janin atau hasil 

konsepsi dari kandungan seorang perempuan, sebelum 

kandungan itu mencapai usia yang cukup atau sebelum hasil 

konsepsi dapat keluar dari rahim dengan cara yang normal. Yang 

dimaksud cara yang normal adalah baik melalui cara kelahiran 

alamiah ataupun melalui intervensi medis (bila diperlukan: 

operasi). Selain itu, tindakan aborsi tersebut tidak disertai maksud 

mempertahankan hidup hasil konsepsi itu setelah kelahirannya. 

Hasil yang diinginkan adalah  proses kehamilan tidak berlanjut 

karena hasil konsepsi menjadi mati.  

 

2. IMPERATIF KATEGORIS KEHENDAK BAIK DAN 

KEHENDAK BEBAS DAN ABORSI 

Kant menyatakan bahwa manusia adalah subjek dari 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas, karena 

adanya budi dan otonomi yang dimilikinya. Tentu saja manusia 

yang dimaksud oleh Kant di sini adalah manusia yang sudah dan 

masih mampu secara moral. Tetapi, manusia bukanlah hanya 

mereka yang sudah memiliki kemampuan moral karena ternyata 

berdasarkan temuan ilmiah secara biologis-embriologis-genetis, 

hasil konsepsi-langsung setelah selesainya konsepsi, juga adalah 

manusia yang sudah hidup. Hidup inilah yang mendasari segala 

aktivitasnya secara aktual yaitu aktivitas pertumbuhan fisik dan 

segala aktivitasnya di masa yang akan datang, termasuk aktivitas 

intelektualnya secara moral. Jadi, segala aktivitas termasuk 

aktivitas intelektualnya secara moral mengandaikan bahwa dia 

hidup. Karena itu, imperatif kategoris pengakuan dan 

perlindungan hidup berdasarkan kehendak baik dan kehendak 

bebas juga meliputi hidup dari hasil konsepsi. 
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Kant juga mengatakan bahwa tujuan akhir dari semua 

tindakan, termasuk pelaksanaan imperatif kategoris adalah 

kebaikan semua manusia, baik diri pelaku sendiri maupun tiap 

manusia yang lainnya. Dengan kata lain manusia tidak bisa 

dijadikan sarana atau alat oleh manusia lainnya (Denis 2008:137). 

Karena itu, berdasarkan teori Kant tentang martabat 

manusia sebagai subjek moralitas budi praktis, hasil temuan 

biologi-embriologi-genetika, prinsip imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas serta pengertian tentang 

aborsi, dapat disimpulkan bahwa aborsi dengan berbagai motivasi 

yang melatarbelakangi adalah perbuatan yang melanggar bahkan 

menghancurkan hidup manusia hasil konsepsi. Untuk itu 

pandangan etis tentang aborsi ditinjau dari sudut pandang teori 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas Immanuel 

Kant yang mewajibkan pengakuan dan perlindungan hidup yang 

mencakup hidup dari manusia yang belum dan tidak mampu 

secara moral, termasuk hasil konsepsi, adalah perbuatan yang 

tidak baik. Jadi, yang seharusnya menjadi pandangan etis dari 

seseorang tentang aborsi, yang dilandasi imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebasnya adalah pandangan etis 

yang menolak aborsi berdasarkan pengertian yang benar akan 

hidup manusia dan tindakan aborsi. Pengertian benar itu 

diyakininya sebagai kebenaran, bukan berdasarkan pada kualitas-

kualitas perasaan (keberanian, rasa takut, marah, tidak nyaman 

dan sebagainya). Artinya, orang yang memiliki kehendak baik 

secara moral, sebagai subjek yang otonom, dia akan menghendaki 

secara bebas untuk memilih menolak tindakan aborsi. Pilihan itu 

didasarkan pada pengertian yang benar tentang tindakan aborsi; 

dan bukan hanya karena itu adalah kewajiban maka hal itu harus 

dilaksanakan.95  

                                                           
95  Seperti yang dapat disimpulkan dari penjelasan Hardiyanto (2009:110), 

bahwa dalam melakukan sebuah kewajiban, selain hal itu dilakukan demi 
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Bila hidup tiap manusia yang menjadi awal serta dasar 

dari segala kemungkinan di masa mendatang itu dikaitkan 

dengan tindakan aborsi sejak dari awal kehidupan, ada tiga 

pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran pertama adalah 

pelanggaran terhadap hidup manusia yang sebenarnya harus 

dilindungi, bahkan secara lebih ekstrem dapat dikatakan bahwa 

tindakan itu menghilangkan hidup tersebut yang dilakukan oleh 

si pelaku aborsi terhadap hasil konsepsi yang diaborsi. 

Pelanggaran kedua adalah pelanggaran prinsip kesetaraan hak 

hidup tiap manusia karena si pelaku aborsi menempatkan dirinya 

di atas hidup seorang manusia lain yang masih berada dalam 

tahap awal hidupnya, sehingga dia dapat menentukan hidup 

matinya orang lain atau menjadikan hidup orang lain itu sebagai 

sarana pemenuhan kepentingannya sendiri. Pelanggaran ketiga 

adalah pelanggaran prinsip kaidah kencana.  Prinsip ini memang 

tidak bisa dijadikan sebagai imperatif kategoris karena adanya 

karakter kondisional dalam realisasinya atau karakter hipotetis. 

Tetapi prinsip ini menjadi prinsip yang tepat untuk diterapkan 

dalam kasus yang berkaitan dengan kelangsungan hidup manusia: 

“Hormatilah dan perlakukan hidup tiap manusia sesuai dengan 

harkat dan hak-haknya bila kau juga ingin dihormati dan 

diperlakukan sesuai dengan harkat dan hak-hakmu sebagai 

manusia”. 

Jadi imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak 

bebas yang mewajibkan perlindungan pada hidup sejak dari awal 

atau sejak selesainya konsepsi, memunculkan konsekuensi 

berikutnya yaitu mewajibkan penolakan terhadap tindakan 

aborsi.  

                                                                                                                         
kewajiban itu sendiri berdasarkan kebebasannya, subjek atau orang 
tersebut sebelumnya sudah menggunakan budinya untuk mengolah dan 
mengerti kemudian mengambil keputusan bahwa itulah kewajiban yang 
harus dilakukan.  
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Penolakan terhadap tindakan aborsi sebenarnya juga 

merupakan perlindungan terhadap si ibu sendiri dari akibat fisik, 

psikologis dan psikososial tindakan aborsi yang dapat 

mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan keluarganya di 

masa yang akan datang, meskipun sampai dengan sekarang, 

kebenaran akan adanya akibat ini masih menjadi perdebatan 

(seperti nasib aborsi itu sendiri) (Arthur 1997:7). Berkaitan 

dengan akibat fisik, yang sudah cukup umum disebutkan adalah 

adanya peningkatan risiko terhadap kanker payudara pada wanita 

yang melakukan aborsi (Lanfranchi 2005:95-96, 101; Carroll 

2007; Hatcher et al. 2008:451; Ozmen et al. 2009; Dolle et al. 
2009:1163). Lanfranchi (2005:95-96) dalam tulisannya 

membandingkan aborsi sebagai penyebab kanker payudara 

dengan rokok sebagai penyebab kanker paru-paru. Paulson 

(1994:10A), seorang peneliti lain dari Fred Hutchington Cancer 

Center yang ada di Seattle-Amerika Serikat, setelah melakukan 

penelitian selama 7 tahun terhadap 1800 wanita yang berusia 

antara 18-45 tahun, mengatakan sebagai berikut: 

A woman’s risk of breast cancer is influenced by her 
reproductive history. Researchers at the Fred Hutchinson 
Cancer Center in Seattle found that women, who had been 
pregnant at least once and who had had an abortion, face a 
50% greater risk of developing breast cancer than those 
who had never had an abortions. The risk was highest 
among those who had abortions before age 18 or after age 
30. Within these two groups, the risk of breast cancer 
increases if the abortion occurs between the eighth and 
twelveth weeks of pregnancy. The theory that this study 
support is that the link between breast cancer risk and 
induced abortion is due to differentiation in breast lobular 
structures. ... It is known that women with a history of 
early, full term pregnancy are a lower risk for developing 
breast cancer than those who have never had a child. ... 
When pregnancy is terminated by abortion, cell 
differentiation does not occur, thus increasing the number 
of cells susceptible to cancer causing agents. 
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Kemudian Angela Lanfranchi dalam tulisannya yang 

lain (2009:236-249), meneguhkan apa yang dikatakan oleh 

Paulson: 

A woman gains protection from breast cancer by 
completing a full-term pregnancy.  In utero, her offspring 
produce hormones that mature 85% of the mother’s breast 
tissue into cancer-resistant breast tissue.  If the pregnancy 
ends through an induced abortion or a premature birth 
before 32 weeks, the mother’s breast will have only 
partially matured, retaining even more cancer-susceptible 
breast tissue than when the pregnancy began.  This 
increased amount of immature breast tissue will leave the 
mother with more sites for cancer initiation, thereby 
increasing her risk of breast cancer. 

Sedangkan berkaitan dengan akibat psikologis dan 

psikososial, berbagai penelitian dan studi menunjukkan bahwa 

akibat tersebut sungguh ada (Rue et al. 2007:68-70; Rosé 

1999:97,99; Bianchi-Demicheli et al. 2007:32,38,39; Coleman 

2009:91,94; Szymanska et al. 2008:29-30,38; Arthur 1997:7; 

Fergusson et al. 2008:447-450; Astbury-Ward 2008:182-183, 

Chang 2009:40) yang makin lama dapat makin parah (Coleman 

2009:9), bahkan sampai ada yang berusaha untuk bunuh diri (Rue 

et al. 2007:68-70).96 Dalam bahasa Kant dapat dikatakan bahwa 

penolakan terhadap tindakan aborsi merupakan perlindungan 

seorang subjek otonom (ibu) dari pengaruh faktor heteronom dan 

                                                           
96 Gunadi (2011) menyatakan bahwa akibat utama dari aborsi itu pada si 

wanita biasanya berupa rasa kehilangan dan merasa tidak mampu sebagai 
wanita. Apalagi bila wanita yang mengalami aborsi itu sebenarnya 
menghendaki anaknya. Semua perasaan ini akan dialami oleh setiap wanita 
pelaku aborsi, tetapi dengan gradasi yang berbeda-beda. Hal ini didukung 
oleh kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan pembicaraan dengan 
Darmadji (2011) bahwa depresi pasca aborsi dapat disebabkan oleh faktor 
internal (penyesalan, rasa bersalah dan sebagainya) dan eksternal (malu, 
sanksi sosial dan sebagainya) (bdk. Haloho et al. 2011:14-15). Jadi hampir 
semua pelaku aborsi akan mengalami akibat negatif pasca aborsi dari 
tindakan tersebut tetapi dengan gradasi yang berbeda-beda (bdk. 
Darmawan 2011; Haloho et al. 2011:19-28). 
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pada saat yang sama juga merupakan perlindungan hidup bagi 

seorang manusia lainnya yang masih berada dalam tahap 

embrionik. 

 

3. BEBERAPA KASUS DAN APLIKASI 

Dikatakan sebelumnya bahwa kewajiban untuk 

menolak tindakan aborsi merupakan konsekuensi lanjutan dari 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas untuk 

melindungi hidup sejak dari awal atau sejak konsepsi selesai. 

Berdasarkan pernyataan ini berarti berbagai tindakan aborsi 

merupakan tindakan yang berdasarkan pada imperatif hipotetis 

dengan kelengkapan unsur: subjek, tujuan sebagai objek dan 

sarana untuk mencapai tujuan tersebut. Misalnya: dalam kasus 

seorang gadis yang hamil di luar nikah karena diperkosa oleh 

orang tidak dikenal. Dia mengalami depresi karena perasaan 

malu, marah dan merasa masa depannya sudah tertutup. 

Peristiwa pemerkosaannya saja sudah membuatnya harus 

menanggung malu sekalipun dia tidak bersalah, apalagi ditambah 

dengan kehamilannya. Dengan berbagai latar belakang itu, dia 

hanya melihat dua pilihan solusi untuk mengatasi masalah. Solusi 

pertama yaitu menggugurkan kehamilan supaya dia bisa 

melangkah maju lagi dalam kehidupan dan menghapus jejak 

akibat perkosaan itu atau solusi kedua yaitu melakukan bunuh 

diri. Bila si gadis mengambil keputusan untuk aborsi maka dapat 

dilihat adanya tiga unsur imperatif hipotetis dalam keputusan itu. 

Untuk melanjutkan kehidupannya, si gadis melihat kehamilan 

karena diperkosa sebagai kondisi yang tidak memungkinkannya 

untuk melanjutkan hidup dengan baik dan bahagia. Karena itu 

sebagai subjek, dia memutuskan untuk melakukan satu-satunya 

cara yang memungkinkan yaitu dengan mengorbankan hidup 

hasil konsepsi melalui aborsi. Dengan kata lain, tindakan aborsi 

yang dilakukan gadis itu menempatkan pembunuhan hasil 
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konsepsi sebagai alat untuk mencapai tujuan yaitu memulihkan 

masa depannya atau untuk kebahagiaannya sendiri. Inilah yang 

disebut sebagai instrumentalisasi hidup hasil konsepsi. Dengan 

adanya faktor tujuan yang mau dicapai melalui tindakan aborsi di 

atas dan berbagai faktor heteronom berupa perasaan yang 

mengiringi (rasa marah kepada si pemerkosa, malu, putus asa dan 

sebagainya) maka dapat disimpulkan bahwa moral yang dijadikan 

dasar untuk memutuskan adalah moral heteronom. 

Dalam kasus konkret, bisa juga terjadi, gadis tersebut 

memutuskan untuk melakukan aborsi berdasarkan moralnya 

yang otonom. Hal ini terjadi karena adanya kesalahan dalam 

premis dasar yang dimilikinya, yang mungkin berasal dari ajaran 

agama. Dia mengetahui dari ajaran agama bahwa hasil konsepsi 

menjadi manusia setelah berusia 120 hari sehingga melakukan 

aborsi sebelum kehamilan berusia 4 bulan itu masih 

diperbolehkan dan bukan merupakan dosa. Pengetahuan ini 

merupakan satu-satunya pengetahuan yang dimiliki dan 

diyakininya sebagai kebenaran. Bila kondisi ini yang terjadi, gadis 

itu memutuskan untuk melakukan aborsi berdasarkan moralnya 

yang otonom, tetapi tidak berdasarkan kehendak baik dan 

kehendak bebasnya sebagai imperatif kategoris karena tidak 

memperhatikan pengakuan dan perlindungan hidup hasil 

konsepsi yang memiliki nilai yang sama dengan hidupnya sendiri. 

Realisasi kehendak baik dan kehendak bebas untuk pengakuan 

dan perlindungan hidup dari ibu tidak bisa melanggar pengakuan 

dan perlindungan hidup dari hasil konsepsi. 

Seandainya dikatakan bahwa tindakan aborsi itu 

dilakukan untuk menolong supaya gadis itu tidak bunuh diri, 

alasan itu bukanlah alasan yang tepat. Bila dibandingkan antara 

posisi gadis itu sebagai ibu dengan hasil konsepsi yang sedang 

dikandungnya, bagaimanapun juga posisi hasil konsepsi tetap 

berada di tempat yang paling lemah yang sangat tergantung 
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hanya pada perlindungan si ibu, terlebih pada kemauan ibu 

untuk membiarkan dia meneruskan hidupnya. Sedangkan ibu, 

seberat apapun dan menekannya masalah yang sedang dihadapi, 

dia masih bisa mendapat pertolongan dari orang-orang di 

sekitarnya, demikian juga bagi anggota keluarga yang lain. 

Perlindungan dan pertolongan memperoleh arti atau makna 

sepenuhnya bila ditujukan pada manusia yang berada pada tahap 

awal kehidupannya. 

Dalam banyak kasus konkret lainnya tentang aborsi, 

seringkali juga dijumpai bahwa pihak yang terlibat di dalamnya 

bukan hanya kedua pihak utama saja (ibu dan hasil konsepsi), 

tetapi juga anggota keluarga yang lain, sehingga alasan untuk 

melakukan aborsi adalah untuk menjaga kelangsungan hidup 

keluarga karena kondisi ekonomi keluarga tidak memungkinkan 

keluarga itu menerima kehadiran seorang anak lagi. Penolakan 

terhadap tindakan aborsi dapat dipandang sebagai keputusan 

yang tidak memperhatikan martabat dan hak untuk hidup dari 

tiap anggota keluarga itu. Dalam kasus ini, terlihat adanya risiko 

besar berkaitan dengan kelangsungan hidup mereka selain hasil 

konsepsi, yang harus dihadapi bila ada tambahan tanggung jawab 

untuk menanggung kehidupan 1 orang lagi. Jadi dalam kasus ini, 

hidup hasil konsepsi dihadapkan dengan hidup 1 keluarga dan 

mungkin juga dengan hidup semua orang dalam satu kampung 

bila kasus ini terjadi di kampung sederhana dengan persediaan 

pangan yang terbatas. Jadi kebutuhan semua orang itu adalah 

menghindari risiko kelaparan. Karena itu, jangan ada hidup baru 

yang dengannya mereka harus berbagi pangan padahal 

persediaan pangan mereka sangat terbatas. Artinya, hidup hasil 

konsepsi dibandingkan dengan suatu keadaan negatif yang masih 

berbentuk risiko yang mungkin dapat terjadi di masa datang. 

Untuk menyelesaikan kasus di atas, sesuai dengan pandangan 

Kant, kembali yang harus dipegang adalah prinsip utama untuk 

mengakui dan melindungi hidup tiap manusia dan tidak 
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memperlakukan hidup itu sebagai alat untuk pemenuhan 

kebutuhan satu manusia atau banyak manusia lainnya apalagi 

menjadikan hidup matinya seseorang, sekalipun masih dalam 

tahap awal kehidupannya, sebagai alat untuk berjaga-jaga supaya 

kebutuhan yang masih berupa kemungkinan itu memiliki 

kemungkinan yang lebih besar dalam realisasinya. Selain itu, 

belum tentu pengorbanan satu nyawa dari hasil konsepsi dapat 

menghapus risiko kelaparan yang bisa terjadi di masa akan 

datang. 

Hal berikutnya yang patut juga dipertimbangkan pada 

jaman sekarang berkaitan dengan aborsi adalah upaya 

menggunakan tindakan aborsi sebagai salah satu sarana pilihan 

untuk memperbaiki atau meningkatkan kualitas keturunan 

manusia atau menerapkan eugenika negatif.97 Artinya, tindakan 

aborsi dilakukan untuk mencegah lahirnya manusia-manusia 

baru yang kemungkinan nantinya akan memiliki cacat atau 

                                                           
97 Istilah Eugenika berasal dari bahasa Yunani eugenes, yang  berarti dari asal 

yang baik, dari keturunan yang baik (Hardiyanto 2011:131). Dari kata asli 
tersebut, muncul berbagai rumusan pengertian tentang eugenika. Di 
antaranya adalah “eugenika adalah filosofi sosial untuk memperbaiki sifat-
sifat keturunan pada manusia melalui intervensi sosial untuk 
mengupayakan generasi berikut yang lebih sehat, lebih baik dan 
sebagainya” (Sagiran 2009:125-126), “ajaran tentang perbaikan kecakapan 
manusia baik secara jasmani maupun rohani” (Hardiyanto 2009:140, 
2011:131), “teori yang berhubungan dengan peningkatan kualitas 
keturunan dengan mempergunakan prinsip-prinsip genetika” 
(Kusmaryanto 2009:154). Jadi secara ringkas dapat dikatakan bahwa 
eugenika adalah upaya untuk menghilangkan aspek negatif dan 
mengembangkan aspek positif pada manusia. Atau usaha untuk 
menghindarkan perkembangan pembawaan warisan yang sakit atau cacat 
yang tidak normal ke generasi berikutnya (Hardiyanto 2011:134). Hal ini 
dapat dilakukan dengan berbagai cara, tetapi secara umum lebih dikenal 
melalui cara-cara yang berhubungan dengan prokreasi. Berkaitan dengan 
hal itu maka eugenika negatif dapat diartikan sebagai usaha menghalangi 
prokreasi pada manusia yang memiliki gen jelek sedangkan eugenika positif 
berarti mendorong prokreasi pada manusia yang memiliki gen baik. Hal itu 
dapat dilakukan dengan cara: sterilisasi, Keluarga Berencana, Aborsi dan 
sebagainya. 
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kelemahan lain, sehingga nantinya di dunia hanya ada manusia 

yang unggul, baik secara fisik maupun psikis.98 

Menanggapi kasus yang menempatkan tindakan aborsi 

sebagai salah satu cara untuk menerapkan eugenika negatif ini, 

pertama-tama harus dilihat, bahwa menurut imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas, tiap manusia secara 

universal, hidupnya harus diakui dan dilindungi sejak awal atau 

setelah selesainya konsepsi, karena manusia adalah tujuan akhir 

dari segala tindakan, dan tidak pernah boleh dijadikan objek 

instrumentalisasi dari manusia lainnya. Sedangkan tindakan 

aborsi sebagai salah satu cara menerapkan eugenika negatif 

adalah tindakan aborsi yang dilakukan pada hasil konsepsi yang 

diperkirakan akan lahir cacat atau abnormal. Perkiraan itu baru 

dapat diketahui pada saat hasil konsepsi sudah berusia minimal 3 

minggu atau 21 hari.99 

Jadi, bila aborsi dijadikan sebagai salah satu sarana 

penerapan eugenika negatif yaitu dengan mengeliminir janin-

janin yang tidak normal atau tidak baik demi kebaikan manusia 

lainnya, maka secara prinsip tindakan itu sama dengan 

menjadikan hidup manusia dalam tahap hasil konsepsi tersebut 

                                                           
98 Dalam praktek, banyak sekali alasan yang mendasari dilakukannya seleksi 

manusia sejak dari awal kehidupannya melalui aborsi atau eugenika negatif, 
misalnya : alasan kesehatan (kemungkinan menjadi orang cacat), alasan 
ekonomi, alasan sosial, latar belakang budaya (tradisi yang lebih memilih 
anak laki dari pada perempuan) dan sebagainya.  

99 Apakah hasil konsepsi itu sehat atau cacat atau memiliki kelemahan lain 
dapat diketahui melalui tiga cara. Cara pertama yaitu pemindaian janin 
dengan ultrasonografi (USG), yang dapat dilakukan setelah hasil konsepsi 
berusia minimal 3 minggu, yaitu untuk mengetahui  pertumbuhan yang 
abnormal, cacat jantung dan cacat dinding abdomen (Sadler 2000:97; 
Moore 2007:498). Cara kedua yaitu pengecekan amniocentensis, yang dapat 
dilakukan setelah janin berusia 14 minggu, untuk mengetahui jenis cacat 
yang parah sekali (Sadler 2000:97). Kemudian cara ketiga adalah biopsi villi 
korion (plasenta), yang baru dapat dilakukan setelah janin berusia 8 
minggu, yaitu untuk mengetahui cacat karena kelainan kromosom dan 
cacat karena paparan zat biokimia (Sadler 2000:98). 
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sebagai objek instrumentalisasi untuk kebaikan manusia lain di 

masa depan. Di samping itu, tindakan aborsi untuk menerapkan 

eugenika negatif merupakan tindakan yang melanggar prinsip 

keadilan karena tiap janin sebagai manusia yang berada dalam 

masa awal kehidupannya juga berhak untuk diperlakukan secara 

adil (bdk. Mandle 2009:35). Lawan dari kata adil adalah tidak adil 

yang secara umum dikaitkan dengan hukuman. Tindakan aborsi 

untuk menerapkan eugenika negatif, yang menyebabkan 

kematian janin dapat dikatakan sebagai hukuman mati bagi janin 

yang tidak memiliki kesalahan apapun pada manusia lain di masa 

depan.100 

 

4. SEBUAH KRITIK: IMPERATIF KATEGORIS 

KEHENDAK BAIK DAN KEHENDAK BEBAS 

TENTANG ABORSI DAN IMPERATIF KATEGORIS 

AGAPE 

Imperatif Kategoris Kehendak Baik dan Kehendak Bebas 

dalam Sebuah Kasus 

Dari penjelasan kasus-kasus sebelumnya, terlihat bahwa 

pada prinsipnya, menurut teori Kant tentang imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas, tindakan aborsi untuk tujuan 

yang baik tetap tidak dapat dibenarkan. Bagaimanapun juga, 

tujuan yang baik tidak dapat menghalalkan segala cara. Misalnya, 

dalam kasus tindakan aborsi berdasarkan pertimbangan medis, 

yaitu hasil konsepsi itu akan lahir cacat yang parah atau 

                                                           
100 Mandle (2009:47.49) mengartikan keadilan ini berdasarkan filsafat John 

Rawl yang mengatakan bahwa adil berarti memberi sesuai dengan haknya. 
Bila hal ini dikaitkan dengan hasil konsepsi, maka pertanyaan yang harus 
diajukan adalah: apakah hasil konsepsi itu punya hak untuk hidup? Istilah 
hak berarti berkaitan dengan kepemilikan atau mempunyai. Hidup dimiliki 
oleh manusia ketika dia mulai memiliki. Menurut data-data biologis-
embriologis-genetis, embrio-janin itu sudah memiliki hidup, karena itu dia 
juga memiliki hak untuk hidup. 
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abnormal101 dan kemungkinan besar akan berusia sangat pendek. 

Selain alasan kemungkinan lahir cacat tersebut, pertimbangan 

lainnya adalah dengan kondisi cacat seperti yang diprediksikan, 

keluarganya tidak akan memiliki cukup biaya untuk membiayai 

perawatannya, tanpa mengorbankan masa depan anggota 

keluarga yang lain. Menurut kacamata Kant, ada dua alasan yang 

mendasari ketidaksetujuan terhadap tindakan aborsi dalam kasus 

tersebut. Alasan pertama adalah bahwa berdasarkan teori 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas, hidup 

adalah hak pertama dan mendasar dari manusia yang harus 

dilindungi. Temuan dalam bidang penelitian biologis-

embriologis-genetis hingga sekarang metunjukkan, bahwa hidup 

manusia itu dimulai sejak selesainya konsepsi. Jadi, hidup 

manusia harus dilindungi sejak dari awal atau sejak dari 

selesainya konsepsi. Bila dikaitkan dengan kasus, prediksi cacat 

pada hasil konsepsi baru dapat diperoleh melalui pemeriksaan 

pada saat hasil konsepsi sudah berumur minimal 3 minggu atau 

sudah memasuki masa diferensiasi. Oleh karena itu, tindakan 

aborsi yang mengakibatkan hilangnya nyawa hasil konsepsi, 

merupakan tindakan yang bertentangan dengan imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas yang mewajibkan 

secara universal untuk melindungi hidup. Sekalipun mungkin 

prediksi medis dan ilmiah itu benar bahwa hasil konsepsi akan 

lahir cacat dan dikatakan bahwa motivasi mengaborsi hasil 

konsepsi itu adalah kehendak baik yang bebas untuk 

menghindarkan hasil konsepsi itu sendiri dari penderitaan, 

tindakan aborsi itu tetap tidak dapat dibenarkan, karena 

kewajiban atau prinsip untuk melindungi hidup merupakan nilai 

tertinggi. Hidup manusia yang sudah pasti atau faktual tidak 

                                                           
101 Itu berarti janin sudah berusia minimal 3 minggu, atau sudah berada dalam 

masa diferensiasi. 
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dapat dijadikan sarana untuk menghindari terjadinya sebuah 

potensi atau kemungkinan.102 

Alasan kedua adalah alasan berdasarkan pada teori Kant 

tentang martabat manusia yang hidup dan sudah mampu secara 

etis, yaitu sebagai subjek moralitas budi praktis. Berdasarkan 

martabat moral itu, ibu dan anggota keluarga yang lain serta 

pihak medis justru memiliki kewajiban untuk melindungi hidup 

hasil konsepsi. Menurut imperatif kategoris pengakuan dan 

perlindungan hidup, nilai hidup hasil konsepsi tidak lebih rendah 

dari hidup ibu maupun ayah dan saudara-saudaranya yang lain. 

Karena itu, hidup hasil konsepsi juga berhak mendapat 

perlindungan, sama seperti hidup ibu, ayah dan saudara-

saudaranya. Hidup hasil konsepsi tidak dapat diinstrumentalisasi 

untuk menyelamatkan hidup ibu, ayah dan saudara-saudaranya.     

Jadi, dalam tindakan aborsi yang dilakukan dalam kasus 

di atas, perhatian ditujukan lebih berat pada hidup dan masa 

depan anggota keluarga selain hasil konsepsi, bila hasil konsepsi 

jadi dilahirkan. Hidup seorang manusia yang masih dalam tahap 

                                                           
102 Dua tahun lalu, penulis pernah membantu sebuah keluarga yang harus 

memilih satu di antara dua kemungkinan, yaitu melakukan tindakan aborsi 
atau meneruskan kehamilan dengan resiko bayi yang lahir akan cacat 
parah. Kondisi cacat parah merupakan prediksi dokter dari Singapore yang 
berdasarkan hasil pemeriksaan lengkap, mengatakan bahwa hasil konsepsi 
tersebut diserang oleh virus rubella. Berdasarkan prediksi tentang 
keparahan cacat yang akan terjadi, yaitu bahwa hasil konsepsi akan 
bertumbuh dengan bentuk tubuh yang tidak beraturan dan sebagainya, 
dokter sangat menganjurkan supaya kehamilan itu diaborsi. Tetapi, setelah 
melalui perenungan dan pembicaraan mendalam, keluarga muda tersebut 
memutuskan untuk melanjutkan kehamilan. Ternyata, pada saat bayi itu 
lahir, secara kasat mata tidak terlihat adanya cacat seperti yang 
diprediksikan oleh tim medis. Cacat satu-satunya yang dimiliki sekarang 
adalah gangguan pada pendengarannya, tetapi itu dapat diatasi dengan baik 
melalui operasi yang dijalankan setahun yang lalu. Jadi, dari kasus nyata 
ini, terlihat bahwa kemungkinan tetaplah kemungkinan yang belum tentu 
terjadi,  atau sekalipun terjadi, belum tentu tepat seperti yang 
diprediksikan. Karena itu, hidup manusia yang menjadi dasar dari semua 
yang ada di dunia ini, secara universal tidak dapat dijadikan sarana untuk 
menghalangi terwujudnya suatu kemungkinan. 
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embrional dijadikan sarana untuk mencegah membesarnya 

kemungkinan buruk pada masa depan anggota keluarga selain 

hasil konsepsi. Padahal, bahaya yang diungkapkan dalam kasus 

masih merupakan risiko. Risiko itu baru akan menjadi kenyataan 

bila nantinya bayi itu dilahirkan dan bila dilahirkan dalam 

keadaan cacat sesuai dengan prediksi, kemudian terjadi 

aktualisasi, yaitu bila ayah dan ibu mengorbankan semua 

kemampuan ekonomi untuk membiayai perawatan bayi yang 

baru dilahirkan itu. Berdasarkan prinsip Kant, bagaimanapun juga 

tindakan aborsi  di atas tetap tidak bisa dilakukan atau 

merupakan langkah yang salah, karena hidup hasil konsepsi 

sebagai nilai tertinggi yang sudah bersifat pasti tidak dapat 

dibandingkan dengan risiko yang sekalipun besar tetapi tetap 

masih merupakan kemungkinan yang belum terjadi.  

 

Kritik oleh Imperatif Kategoris Agape 

Imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas 

Kant sebagai dasar kewajiban menolak tindakan aborsi dikritik 

oleh Joseph Fletcher dengan memunculkan imperatif kategoris 

lain yaitu imperatif kategoris agape pada tahun 1966. Menurut 

pemikiran Fletcher, kewajiban menolak tindakan aborsi 

berdasarkan teori Immanuel Kant merupakan keputusan moral 

yang dibuat berdasarkan pendekatan legalisme sehingga 

dipandangnya lebih sebagai alat untuk menghukum masyarakat, 

dari pada sebagai penolong. Hal ini disebabkan oleh pendekatan 

legalisme yang menerapkan secara harafiah hukum, prinsip, 

aturan-aturan yang sudah pasti dan bersifat direktif sebagai 

maksim untuk menerangi situasi konkret yang berbeda-beda 
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(Fletcher 1966:18). Inilah yang mendasari Fletcher 

mengemukakan imperatif kategoris agape.103 

Dalam tulisannya, Fletcher mengatakan bahwa 

imperatif kategoris satu-satunya yang harus dijadikan dasar dalam 

pengambilan keputusan berkaitan dengan berbagai bidang moral, 

termasuk aborsi, adalah agape (1966:33). Alasannya: kasih agape 

adalah kebaikan tertinggi dan bersifat universal, sehingga lebih 

tepat untuk dijadikan satu-satunya norma dalam penyelesaian 

semua kasus konkret. Demi aktualisasi kasih itu, semua sarana 

dapat dibenarkan untuk dipakai. Dengan mengaktualisasi kasih 

itu berarti seseorang sudah bertindak dengan adil.104 Teori ini 

dikenal dengan nama etika situasi yang berusaha menerapkan 

kasih berdasarkan situasi konkret saat itu. Bagaimanakah 

gambaran situasi konkret yang dimaksud? Dalam tulisannya, 

Fletcher memasukkan banyak kasus nyata yang sudah terjadi, 

misalnya: situasi konkret yang dialami oleh seorang pria 

berpenyakit kanker dan diprediksi usianya hanya akan dapat 

bertahan 3 tahun lagi dengan pengobatan atau 6 bulan tanpa 

pengobatan yang seharusnya (Fletcher 1966:165-167). Pria 

tersebut harus memilih antara meneruskan pengobatan 

penyakitnya atau tidak. Pengobatan itu akan memakan biaya 

sangat besar sehingga dapat mengurbankan masa depan 

kehidupan anak dan istrinya. Padahal, sekalipun dia memutuskan 

untuk melanjutkan pengobatan, hal itu tidak akan 

menyembuhkannya, hanya memperpanjang umurnya sedikit 

                                                           
103 Dalam tulisannya tentang etika situasi, Fletcher (1966:37-39) memang 

mendukung tindakan aborsi berdasarkan prinsip cinta kasih sebagai 
imperatif kategoris satu-satunya dan mencap mereka yang menolak 
tindakan aborsi sebagai kelompok legalisme. 

104 Alasan pemilihan kasih (agape) ini adalah karena adanya 6 karakter kasih 
(agape) : 1) kasih (agape) adalah satu-satunya yang selalu baik; 2) satu-
satunya norma; 3) kasih (agape) ini sama dengan adil; 4) kasih (agape) itu 
berbeda dari menyukai; 5) kasih (agape) mendukung dan membenarkan 
sarana; 6) kasih (agape) dapat diberlakukan dimanapun juga.  
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lebih lama. Putusan etis berdasarkan cinta pada istri dan anaknya 

yang diambil oleh pria itulah yang disebut sebagai keputusan 

berdasarkan etika situasi. Atau, putusan etis dalam kasus yang 

lain, yaitu tindakan aborsi yang dilakukan oleh seorang ibu 

terhadap anak dalam kandungannya karena diprediksi anak itu 

akan lahir cacat akibat obat yang diminum oleh si ibu sendiri 

(Fletcher 1966:135-136). 

Dalam kasus pertama, terlihat dengan jelas, ada 

beberapa dasar pertimbangan yang dipakai, yaitu fakta-fakta 

ilmiah atau medis tentang penyakit yang diderita dengan segala 

konsekuensinya, kemungkinan realitas ekonomi dan sosial yang 

harus dihadapi oleh istri dan anak-anaknya, dan yang terakhir 

adalah kasih kepada istri dan anak-anaknya. Sedangkan dalam 

kasus kedua, dasar pertimbangan yang dipakai adalah fakta-fakta 

ilmiah atau medis tentang kemungkinan pengaruh jenis obat 

tertentu pada wanita yang sedang mengandung, kondisi sosial 

dan ekonomi bila anak cacat itu jadi dilahirkan, serta yang 

terakhir adalah kasih, baik terhadap anak maupun terhadap orang 

tuanya. Dari dua contoh kasus ini, terlihat bahwa etika situasi 

adalah etika kontekstual, relatif dan personal. 

Jadi, menurut Fletcher, tindakan otentik seseorang 

adalah bila dia bertindak sesuai dengan kebebasan, kesadaran dan 

pertimbangannya atas situasi konkret saat itu dengan 

menggunakan prinsip agape yang dianggapnya sebagai dasar yang 

paling tepat. Dengan merealisasi agape berarti dia sudah berbuat 

adil kepada sesamanya karena dia sudah memberikan apa yang 

dibutuhkan oleh sesamanya tersebut. 

Dikaitkan dengan kasus: tindakan aborsi terhadap janin 

yang diprediksikan secara medis akan lahir cacat parah. 

Kelahirannya bukan hanya menyengsarakan dirinya sendiri 

tetapi juga semua anggota keluarganya yang lain, baik secara 

batin maupun ekonomi, bahkan dapat menghancurkan masa 
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depan anggota keluarganya. Imperatif kategoris agape menurut 

Fletcher (1966) tidak akan menyalahkan keputusan untuk 

melakukan aborsi dalam upaya menolong wanita dan 

keluarganya. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan etis 

berdasarkan kasih atas situasi konkret yang kemungkinan besar 

akan dihadapi oleh keluarga itu bila kehamilan diteruskan sampai 

bayi dilahirkan. Kemungkinan situasi konkret yang dapat dialami 

adalah hancurnya masa depan anggota keluarga yang lain karena 

semua kemampuan ekonomi harus digunakan untuk membiayai 

perawatan bayi. Padahal sekalipun kondisi ekonomi sudah jatuh 

dan masa depan anggota keluarga yang lain itu sudah 

dikorbankan, ada kemungkinan juga, bahwa bayi itu tetap tidak 

akan bisa hidup dan mencapai usia yang seharusnya secara 

normal. Pertimbangan etis lain yang mungkin dapat dijadikan 

dasar adalah adanya korban perasaan dari lebih banyak orang bila 

janin itu dilahirkan dan keluarga sempat merawatnya sampai 

dengan waktu tertentu. Masa perawatan yang diberikan oleh 

keluarga menjadi masa pertumbuhan jalinan atau ikatan batin 

antara semua anggota keluarga dengan bayi itu. Bila kemudian 

perawatan tidak dapat dilanjutkan lagi, karena kondisi ekonomi 

yang sudah tidak memungkinkan, padahal sudah banyak 

pengorbanan yang dilakukan, dan bayi itu tetap meninggal, rasa 

kehilangan yang disebabkan oleh kematiannya akan menjadi 

lebih besar dan dialami oleh lebih banyak orang. Oleh karena itu, 

sebelum janin itu dilahirkan, lebih baik dilakukan tindakan 

aborsi. Bagi imperatif kategoris agape, keputusan ini merupakan 

keputusan yang lebih baik, bagi janin itu sendiri supaya tidak 

terlalu banyak menderita karena cacatnya maupun bagi ibu dan 

anggota keluarga yang lain. 
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Kesimpulan: Imperatif Kategoris Kehendak Baik dan 

Kehendak Bebas DAN- ATAU Imperatif Kategoris Agape? 

Imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas 

menjadikan perlindungan hidup tiap manusia dari sejak awal 

sebagai prinsip pertama yang harus diletakkan di atas semua 

prinsip lain yang ada. Karena dengan adanya manusia yang 

hidup, maka prinsip-prinsip yang lain dapat dijalankan, termasuk 

prinsip kasih. Sedangkan imperatif kategoris agape menjadikan 

prinsip cinta kasih agape sebagai prinsip utama yang mendasari 

tindakan manusia yang hidup. Atau dapat dirumuskan bahwa 

kasih agape harus menjadi maksim bagi setiap orang dalam segala 

tindakannya yang akan memunculkan keadilan. Tidak bisa 

disangkal bahwa kasih dan keadilan memang harus menjadi dasar 

kehidupan manusia, khususnya dalam kehidupan bersama 

(Günthör 1988:15). Dalam tulisannya terlihat dengan jelas, 

bahwa prinsip cinta kasih yang dijadikan dasar oleh Fletcher 

adalah prinsip cinta kasih kristiani alkitabiah yang memiliki 

karakter dasar memberi kepada orang lain yang membutuhkan, 

terlebih kepada yang paling membutuhkan. Bahkan dalam 

tindakan cinta kasih kristiani terkandung unsur berani berkurban 

untuk memenuhi kebutuhan orang lain tersebut (Günthör 

1988:44-45). Karena cinta kasih yang sejati bukan hanya suatu 

belas kasihan di hadapan mereka yang membutuhkan, tetapi akan 

mendorong si pelaku, lebih-lebih untuk memberi pada orang lain 

apa yang dibutuhkannya (Günthör 1988:54).105 Dan perintah 

                                                           
105 Cinta kasih kristiani mengambil model pada teladan Kristus sendiri yang 

karena cintaNya rela mengurbankan nyawa bagi semua manusia, 
memberikannya nyawaNya sebagai pengganti nyawa manusia, sehingga 
manusia dapat selamat. Kemudian dari tulisan Günthör (1988:17-34) dapat 
disimpulkan bahwa subjek tujuan dari kasih menurut Kitab Suci Perjanjian 
Lama dan Perjanjian Baru adalah orang yang paling membutuhkan, 
terutama mereka yang menderita dan tertekan (Ul. 10:18; Luk. 10:29-37). 
Lebih khusus lagi, cinta kasih kristiani itu tertuju pada mereka yang 
menderita dan tertekan yang memiliki hubungan paling dekat atau sejajar 
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mencintai orang lain tersebut harus menjadi ungkapan dari sikap 

mencintai Allah yang adalah Pencipta dan pemilik kehidupan. 

Karena itu, bila dibandingkan antara pelaksanaan prinsip 

melindungi hidup manusia sejak dari awal, yang sebenarnya 

milik Allah, dan pelaksanaan prinsip kasih, kedua prinsip 

tersebut tidak bisa saling dipertentangkan tetapi prinsip 

perlindungan hidup manusia haruslah menjadi dasar dari prinsip-

prinsip lain, yang pelaksanaannya harus dijiwai oleh prinsip kasih 

agape. 

Bila kedua prinsip di atas dilaksanakan, yaitu 

perlindungan hidup dimulai sejak selesainya konsepsi, 

berdasarkan hasil temuan terakhir dalam bidang biologi-

embriologi-genetika, dan prinsip kasih dengan unsur memberi 

atau terarah keluar dari diri pelaku, dengan sendirinya memilih 

tindakan aborsi sebagai salah satu cara untuk menolong ibu dan 

anggota keluarga yang lain dalam contoh kasus di atas, 

merupakan tindakan yang tidak tepat lagi. Karena, di antara 

semua yang terlibat dalam setiap tindakan aborsi, hasil konsepsi 

adalah pihak yang lebih atau paling lemah kondisinya, dengan 

ruang hidup yang masih terbatas dalam rahim ibu,106 apalagi bila 

                                                                                                                         
dengan subjek pelaku, yaitu mereka yang memiliki hubungan keluarga 
(orang tua dan saudara-saudaranya). 

106 Hasil konsepsi, mulai dari selesainya konsepsi sampai dengan kelahirannya 
di dunia, adalah manusia dalam keadaan paling lemah, sehingga untuk 
membela dirinya sendiri dengan cara yang paling mendasar saja - yaitu 
dengan suara - , dia tidak bisa. Hal ini ditunjukkan dalam sebuah film 
dokumenter yang berjudul “The Silent Scream” (1984). Film ini dibuat oleh 
Dr. Bernard N. Nathanson (1926-2011), seorang dokter ahli bedah 
ginekologi, bekerja sama dengan National Right to Life Committe. Dr. 
Nathanson awalnya adalah seorang dokter yang bekerja di suatu lembaga 
kesehatan reproduksi. Menurut pengakuannya, selama dia bekerja di 
lembaga itu, dia sudah melakukan 75000 aborsi. Setelah ilmu biologi-
embriologi-genetika dapat menunjukkan bagaimana kehidupan janin dalam 
rahim ibu, dia meninggalkan lembaga tersebut dan beralih aliran dari 
seorang pro-choice menjadi pro-life. Dalam film itu ditunjukkan bagaimana 
proses aborsi itu dilakukan. 
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hasil konsepsi itu diprediksi secara medis dan ilmiah memang 

akan lahir cacat. Karena itu, dialah yang seharusnya menjadi 

tujuan pemberian diri atau aliran kasih yang keluar dari subjek-

subjek yang lain. Jadi dukungan yang diberikan pada tindakan 

aborsi justru merupakan bentuk tindakan yang bertentangan 

dengan kasih atau merupakan bentuk ketidakadilan bagi manusia 

yang hidup dalam kondisi paling lemah. Keputusan untuk tidak 

melakukan aborsi berdasarkan prinsip kasih, dari sudut si ibu dan 

anggota keluarga yang lain merupakan bentuk pengurbanan yang 

diberikan demi hasil konsepsi, yaitu paling tidak kurban perasaan 

(bingung, cemas, sedih, takut dan sebagainya) melihat keadaan 

dan penderitaan hasil konsepsi yang dilahirkan itu dan kurban 

biaya serta kesedihan yang lebih dalam pada saat bayi itu 

meninggal karena cacatnya. Sedangkan bila aborsi jadi dilakukan, 

pengorbanan mungkin akan menjadi lebih besar, yaitu dari pihak 

hasil konsepsi dan pihak anggota keluarga yang lain. Dari pihak 

ibu (secara khusus), ayah dan saudara-saudara yang lain, 

pengorbanan yang mungkin diberikan demi masa depan mereka, 

adalah perasaan sedih karena kehilangan anak atau saudara yang 

belum lahir. Kemudian dari pihak hasil konsepsi, yang jelas 

karena aborsi, dia akan kehilangan hidupnya. Tetapi kematiannya 

tidak bisa dikatakan pengorbanan atau dikorbankan karena dia 

belum bisa menyatakan apa yang menjadi keinginannya. 

Seandainya kematian hasil konsepsi dipandang sebagai 

pengorbanannya untuk hidup saudara-saudara yang lain, 

pengorbanan itu menjadi tidak sebanding dengan risiko 

pengorbanan yang harus diberikan oleh saudara-saudaranya. 

Yaitu kurban nyawa sampai mati dari hasil konsepsi 

dibandingkan dengan korban perasaan dan risiko kehilangan 

masa depan dari saudara-saudaranya. Padahal, bagaimanapun 

juga perintah cinta kasih kristiani agape tidak bisa menuntut 

orang lain untuk mengorbankan hidupnya bagi orang lain 

(Günthör 1988:47). Dengan kata lain dapat dijelaskan, 
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perbandingan yang dibuat tersebut, yaitu antara nyawa hasil 

konsepsi dan nyawa anggota keluarga yang lain, bukanlah 

perbandingan yang sejajar. Mati atau hidupnya hasil konsepsi 

dalam arti yang sesungguhnya atau secara aktual dibandingkan 

dengan risiko yang masih berupa potensi tentang kehilangan 

nyawa anggota keluarga yang lain. 

 

5. REALISASI IMPERATIF KATEGORIS KEHENDAK 

BAIK DAN KEHENDAK BEBAS DALAM 

PANDANGAN ETIS TENTANG ABORSI SESUAI 

JENJANG PEMAHAMAN SUBJEK 

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, realisasi ideal 

dari imperatif kategoris kehendak bebas yang berdasarkan pada 

kehendak baik berkaitan dengan aborsi adalah berupa penolakan 

terhadap tindakan tersebut berdasarkan maksim yang subjektif 

tetapi universal atau maksim yang bebas dari pengaruh hal-hal 

empiris, sehingga penolakan itu  juga mengandaikan adanya 

pengetahuan yang benar tentang tindakan aborsi dan hal-hal 

yang berkaitan dengannya. Tetapi dengan adanya jenjang 

pemahaman moral manusia yang tiap jenjangnya memiliki pola 

berbeda, membuat realisasi ini secara konkret, lebih tepat untuk 

dijadikan tujuan ideal yang perlu dicapai dalam pembinaan etis 

tentang aborsi. Untuk itu, perlu diketahui terlebih dahulu, 

bagaimanakah kemungkinan perspektif etis tentang aborsi di tiap 

jenjang? Dari gambaran tentang kemungkinan tersebut, dapat 

dilihat unsur-unsur yang berpengaruh dalam pembentukan 

pandangan etisnya. 
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Perspektif Aborsi Sesuai Jenjang Pemahaman Moral 

Tingkat Prakonvensional 

Orang dengan pemahaman moral di tingkat 

prakonvensional diasumsikan memiliki pandangan etis tentang 

aborsi sebagai tindakan untuk memenuhi kepentingan dirinya 

sendiri, misalnya: dalam kasus kehamilan yang terjadi karena 

sebuah pelanggaran (akibat pergaulan bebas di luar nikah, 

selingkuh, diperkosa dan sebagainya). Dalam kasus itu, dia akan 

melihat adanya benturan antara kondisi kehamilannya sebagai 

akibat dari pelanggaran dengan peraturan atau keinginan atau 

harapan yang dianggapnya berasal dari orang yang memiliki 

kuasa. Karena dia berada di pihak yang lebih lemah dari yang 

berkuasa, maka dia melihat bahwa dia akan kalah dalam benturan 

itu sehingga dapat mendatangkan hukuman baginya baik legal 

maupun berupa sanksi sosial dan agama. Supaya dirinya dapat 

terhindar dari hukuman, kehamilan itu harus diaborsi (tahap 1). 

Tetapi seandainya ada pilihan lain selain tindakan aborsi, orang 

yang berada di tahap 2, akan melihat dan menimbang pilihan 

mana yang lebih menguntungkan dirinya, itulah yang akan 

dipilihnya. 

 

Tingkat Konvensional 

Dengan orientasi good boy atau good girl (tahap 3), 

orang akan melihat tindakan aborsi sebagai tindakan untuk tetap 

menjaga hubungan yang selaras dan akrab dengan orang-orang 

yang berada di dekatnya (keluarga, saudara, lingkungan tetangga 

dan sebagainya). Jadi pilihan untuk melakukan atau tidak 

melakukan aborsi itu tergantung dari bagaimana harapan yang 

dimunculkan oleh keluarga, saudara dan lingkungan tempat 

tinggalnya. 
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Sedangkan dengan orientasi keteraturan dan hukum 

(tahap 4), orang akan melihat tindakan melakukan atau tidak 

melakukan aborsi sebagai tindakan untuk mengembalikan diri 

sendiri pada hidup yang sesuai dengan peraturan dan hukum yang 

berlaku (legal dan agama). Jadi bila hukum yang berlaku menolak 

kehamilan di luar nikah atau kehamilan karena selingkuh, maka 

dia akan memutuskan untuk mengaborsi kehamilan itu. Tetapi ada 

kemungkinan penilaian lain tentang tindakan aborsi menurut 

tahap 4, yaitu penolakan tindakan aborsi karena tindakan ini 

dilarang baik oleh hukum maupun oleh agama. 

 

Tingkat Pascakonvensional 

Orientasi dari orang yang berada di tahap 5 adalah 

kontrak sosial atau mengusahakan kebaikan bagi sebanyak 

mungkin orang atau untuk kesejahteraan umum karena setiap 

orang adalah subjek hukum yang bebas. Orang yang berada di 

tahap ini, sebelum dia memutuskan pandangannya tentang 

aborsi, akan melihat terlebih dahulu bagaimana hukum yang 

berlaku (legal, sanksi sosial dan agama), negatif dan positifnya 

tindakan aborsi itu bagi si wanita yang hamil, keluarganya dan 

orang-orang yang berkaitan dengannya. Jadi ada kemungkinan 

dia menerima atau menolak aborsi berdasarkan berbagai 

pertimbangan di atas. Meskipun status hamil di luar perkawinan 

resmi merupakan aib dan dapat membuat si wanita dijatuhi 

hukuman (paling tidak berupa sanksi sosial dan agama), bisa saja, 

orang yang berada di tahap 5 tetap menolak tindakan aborsi 

karena mungkin kesehatan si wanita tidak memungkinkan dia 

untuk melakukan aborsi. Atau ada alasan lain yang berdasarkan 

pada prinsip untuk kesejahteraan sebanyak mungkin orang yang 

berkaitan dengan kondisi hamil di luar nikah dan akibat dari 

tindakan aborsi tersebut. Tetapi ada juga kemungkinan bahwa 

orang yang berada di tahap ini menerima tindakan aborsi. Hal ini 
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diputuskan setelah melakukan pertimbangan berbagai unsur 

seperti di atas, kemudian dia melihat bahwa demi kebaikan yang 

lebih besar bagi lebih banyak orang yang berkaitan, maka 

tindakan aborsi perlu dilakukan.  

Sedangkan bagi orang yang memiliki orientasi prinsip-

prinsip moral universal (tahap 6), dia akan mengacu pada prinsip 

moral universal tentang aborsi. Misalnya, dengan mendasarkan 

diri atas alasan logis dan dapat dipertanggungjawabkan,107 dia 

menyatakan sikap penolakannya terhadap aborsi. Pandangan etis 

itu dimilikinya karena kepemilikan akan pengetahuan yang 

benar dan diyakininya sebagai kebenaran tentang tindakan aborsi 

dan akibatnya pada hidup manusia yang masih dalam bentuk 

embrio atau janin. Misalnya dalam penyelesaian kasus gadis yang 

hamil karena diperkosa, orang yang berada di tahap keenam akan 

menentang aborsi pada kehamilan itu. Pertolongan memang 

harus diberikan pada gadis tersebut, tetapi pertolongan itu tidak 

harus berupa dukungan atau persetujuan pada tindakan aborsi, 

melainkan dapat diwujudkan dalam bentuk lain yang dapat 

menjaga kelangsungan hidup keduanya (ibu dan hasil konsepsi). 

Inilah keadilan bagi nyawa ibu dan nyawa hasil konsepsi. Bila si 

gadis tetap bersikeras untuk menggugurkan kandungannya, orang 

yang berada di tahap keenam ini dengan keyakinannya akan 

menyatakan ketidaksetujuannya. 

 

Jenjang Keenam Pemahaman Moral Sebagai Pemahaman 

Moral yang Imperatif Kategoris 

Seperti sudah dijelaskan, bahwa subjek yang berada di 

jenjang keenam pemahaman moral akan menggunakan prinsip-

prinsip moral universal yang berpuncak pada prinsip keadilan 

                                                           
107 Misalnya berdasarkan pada imperatif kategoris kehendak baik dan 

kehendak bebas dan hasil temuan biologis-embriologis-genetis. 
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untuk mengadakan penilaian etis terhadap satu hal tertentu. 

Tujuannya adalah supaya dia dapat memperlakukan setiap 

manusia yang hidup sebagai subjek atau individu. Ini adalah 

martabat tiap manusia yang fundamental. Karena itu, orientasi 

subjek yang berada di jenjang keenam adalah penghormatan pada 

tiap manusia berdasarkan prinsip keadilan.  

Jadi, jenjang keenam ini mengandaikan adanya 

pengertian yang tepat dan memadai tentang berbagai kebenaran 

yang berkaitan dengan topik sebelum dia dapat mengadakan 

penilaian etis secara adil untuk subjek-subjek yang terlibat dalam 

topik tersebut. Pengertian yang tepat dan memadai itu akan 

memfasilitasinya untuk mengadakan pemilahan mana yang baik 

dan benar. Setelah itu, subjek dapat dengan bebas memutuskan 

untuk memilih atau menentukan yang mana yang baik dan benar 

berdasarkan keadilan yang universal bagi semua subjek yang 

terlibat. Bila dibandingkan dengan teori imperatif kategoris Kant, 

akan terlihat kepadanannya dengan tujuan setiap imperatif 

kategoris untuk memperlakukan setiap manusia sebagai tujuan 

akhir dari semua tindakan. Setiap imperatif kategoris didasarkan 

pada kehendak baik dan kehendak bebas untuk yang juga 

mengandaikan dasar pengetahuan dan pengertian yang tepat dan 

memadai tentang topik. Karena itu, dapat disimpulkan bahwa 

pemahaman etis yang sesuai dengan imperatif kategoris kehendak 

baik dan kehendak bebas adalah pemahaman yang berada di 

jenjang keenam. 

Bila dikaitkan dengan tema tentang aborsi, ada dua 

prinsip universal yang diandaikan menjadi dasar dalam 

pemahaman etis tentang aborsi berdasarkan keadilan. Pertama 

bahwa setiap manusia di manapun berada berhak dan harus 

dilindungi hidupnya. Kedua, adalah prinsip yang berdasarkan 

pada hasil temuan dalam bidang biologi-embriologi dan genetika, 

yaitu: bahwa hidup manusia sudah dimulai sejak selesainya 
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konsepsi. Konsekuensi logisnya, karena hidup sudah dimulai 

sejak dari selesainya konsepsi maka perlindungan hidup manusia 

juga harus dimulai sejak dari selesainya konsepsi. Semua prinsip 

di atas kemudian menjadi pegangan subjek di jenjang keenam 

untuk memahami tindakan aborsi, yang akan berujung pada 

penolakannya terhadap tindakan aborsi. Baginya, hasil konsepsi 

juga adalah manusia yang hidupnya harus dilindungi. Apalagi bila 

dilihat, kondisi hasil konsepsi adalah pihak yang paling lemah 

dari antara semua yang lain dalam tindakan aborsi.  

Pemahaman subjek di jenjang keenam tentang tindakan 

aborsi sebagai tindakan yang tidak baik di atas merupakan 

pemahaman yang berasal dari internalisasi prinsip-prinsip 

universal; karena itu pemahaman ini menjadi keyakinan yang 

diputuskannya secara rasional berdasarkan kehendak baik dan 

kehendak bebasnya untuk melindungi hidup tiap manusia dan 

menerapkan keadilan.  

 

6. FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH DALAM 

REALISASI IMPERATIF KATEGORIS KEHENDAK 

BAIK DAN KEHENDAK BEBAS TENTANG ABORSI 

DI INDONESIA 

Kant sangat menekankan pentingnya budi dalam 

realisasi imperatif kategoris kehendak bebas berdasarkan pada 

kehendak baik, karena hal itu mengandaikan bahwa sebenarnya 

ada pengertian yang benar dan memadai tentang hal yang 

berkaitan. Demikian pula Kohlberg, dia juga menekankan 

pentingnya perkembangan kemampuan intelektual orang dalam 

menanggapi dan menilai hal-hal yang berada di luar dirinya. 

Karena itu faktor utama yang dapat dipastikan berpengaruh 

dalam realisasi imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak 

bebas tentang aborsi pada banyak orang adalah berkaitan dengan 
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tersedianya informasi yang memadai tentang aborsi dan 

akibatnya serta keyakinan akan kebenarannya. Pengertian yang 

benar tentang aborsi dan akibatnya mengandaikan adanya 

pengertian tentang manusia dan kepastian sejak kapan dia 

menjadi manusia.108 Jadi hambatan utama untuk realisasi tersebut 

adalah kesalahan, kekurangan atau bahkan tidak adanya 

pengetahuan sama sekali tentang aborsi, tentang manusia dan 

sejak kapan dia menjadi manusia. Tentu saja hal ini tidak bisa 

disebut sebagai kesalahan atau dosa dari subjek tersebut.  

Hal tentang kurang tersedianya informasi yang 

memadai dan dapat dijangkau oleh masyarakat, sarana-sarana 

untuk penyebaran informasi dan sarana-sarana untuk 

memfasilitasi masyarakat mengolah informasi tersebut 

merupakan masalah yang terjadi di mana-mana. Informasi yang 

tersedia, lebih banyak berasal dari kelompok-kelompok di sekitar 

lingkungan hidup, misalnya yang paling dominan adalah 

kelompok-kelompok agama.109 Sebagian lagi disediakan oleh 

kelompok-kelompok yang memiliki perspektif tertentu tentang 

aborsi, misalnya kelompok feminis, kelompok pro life, kelompok 

pro choice dan sebagainya.  

Banyaknya informasi berbeda dari sumber yang 

berbeda pasti menimbulkan kebingungan pada banyak orang. 

Bila seseorang hanya memiliki kemungkinan untuk mengetahui 

hal aborsi dari kelompok agamanya, maka pandangan etisnya 

akan berdasarkan pada ajaran agamanya saja. Padahal dalam satu 

                                                           
108 Kepastian yang dimaksud di sini adalah kepastian berdasarkan sudut 

pandang yang dipakai dalam penelitian ini, yaitu kepastian berdasarkan 
pada temuan terbaru dari penelitian biologi-embriologi-genetika. 

109 Hal ini sesuai dengan kuatnya peran agama di Indonesia yang ditunjukkan 
dengan berbagai peristiwa berbau agama yang terjadi secara sporadis di 
Indonesia : tindakan agama tertentu yang bersikap superior dari agama lain, 
berbagai kegiatan agama yang masih cukup sering dilakukan dan 
sebagainya. 
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agama, juga dapat dijumpai pendapat resmi yang berbeda tentang 

aborsi. Misalnya, dalam agama Islam, ada berbagai pendapat 

tentang saat peniupan nafas (time of ensoulment), dan ini 

mempengaruhi juga pengertian tentang aborsi. 

Kemungkinan lain, adalah adanya pengaruh perspektif 

feminis yang juga memiliki lebih dari 1 pendapat tentang hasil 

konsepsi dan aborsi, tergantung pada aliran yang diikuti: pro life 

atau pro choice. Bila seseorang memiliki kemungkinan untuk 

lebih dipengaruhi oleh salah satu aliran feminis, maka 

pandangannya tentang manusia dan aborsi akan dipengaruhi oleh 

pandangan aliran tersebut. 

Perspektif lain yang juga dapat membingungkan adalah 

perspektif medis. Dikman Angsar (2009) mengatakan 

pendapatnya bahwa satu-satunya yang dapat dijadikan alasan sah 

berdasarkan alasan medis untuk melakukan aborsi, harus 

berkaitan erat dengan pengertian sehat, yaitu kesehatan ibu. 

Berdasarkan WHO (World Health Organization), pengertian 

sehat mencakup 3 unsur sehat yaitu sehat fisik (misalnya: wanita 

yang mengandung harus bebas dari sakit jantung, kanker dan 

sebagainya), sehat mental (bebas dari down syndrom, cacat mental 

lainnya dan sebagainya) dan sehat sosial (misalnya: bebas dari 

gangguan ekonomi). Bila salah satu unsur ini terganggu, maka 

kesehatan seseorang dapat terganggu sehingga harus dipulihkan. 

Jadi bila salah satu unsur kesehatan ibu terganggu, maka tindakan 

aborsi dapat dilakukan. Analisis satu persatu dari ketidaksesuaian 

dengan masing-masing unsur di atas akan menunjukkan bahwa 

tindakan aborsi berdasarkan pada ketidaksehatan ibu bukan 

merupakan tindakan berdasarkan imperatif kategoris kehendak 

baik dan kehendak bebas. Bila dibandingkan dengan sumpah 

dokter yang menyatakan bahwa seorang dokter harus 

mengutamakan kesehatan pasien dan penghormatan setiap hidup 

insani, mulai dari saat pembuahan (Angsar 2009:177, Dewi 
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2008:78), maka keputusan berdasarkan imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebaslah yang sesuai. Jadi, dalam 

dunia medispun ada perbedaan pandangan tentang tindakan 

aborsi, yang terungkap juga melalui sikap para dokter yang 

berbeda-beda yaitu mendukung tindakan aborsi, menolak 

tindakan aborsi, mendukung tindakan aborsi bila itu sungguh 

diperlukan dengan alasan medis (Dewi 2008:79).  

Perspektif lain lagi yang dapat semakin menambah 

kebingungan adalah perspektif hukum. Baik etika maupun 

hukum, semuanya ditujukan untuk mengatur tingkah laku 

manusia, dalam hubungan saling membutuhkan dan mendukung. 

Bertens (2007:40-45) mengatakan bahwa hukum membutuhkan 

etika sebagai jiwa, pengukur dan penentu kualitas tindakan 

hukumnya. Sedangkan etika membutuhkan hukum karena 

hukum merupakan pelembagaan dari etika. Namun, tidak berarti 

bahwa seluruh etika harus dilembagakan jadi hukum. Perbedaan 

utama antara hukum dan etika ada pada dasar dan objeknya. 

Dasar dari hukum adalah perpaduan kehendak masyarakat dan 

negara, sedangkan dasar dari etika adalah aturan-aturan yang 

melebihi individu dan masyarakat. Dengan kata lain, hukum 

membatasi diri pada tingkah laku lahiriah saja, sedangkan etika 

menyangkut juga sikap batin. Konsekuensi dari perbedaan utama 

ini adalah adanya perbedaan pada sanksi pelanggaran. Sanksi 

hukum adalah hukuman secara konkret dan bersifat memaksa 

dalam penerapannya. Sedangkan sanksi etis, tidak dapat 

dipaksakan penerapannya karena berasal dari dalam, misalnya 

rasa malu dan sebagainya. 

Berkaitan dengan tindakan aborsi, dalam berbagai 

perdebatan terlihat bahwa belum ada hukum yang dengan jelas 

dan tegas menentukan status legal hasil konsepsi, padahal 

masalah status inilah yang menjadi penyebab utama dalam 

perdebatan antar perspektif. Akibatnya, bermunculanlah hukum-
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hukum yang berbeda-beda isinya, padahal berkaitan dengan hal 

yang sangat sama yang mendasar bagi manusia secara universal, 

yaitu dengan hidup manusia itu sendiri. Misalnya, dalam negara-

negara dimana gerakan pro choice dan pro life bertumbuh pesat 

dan kuat, bermunculan hukum yang mengesahkan tindakan 

aborsi. Kemudian ada negara yang masih mempertimbangkan 

pemikiran teologis dan kelompok pro life, sehingga tindakan 

aborsi disahkan secara bersyarat, yaitu dengan memasukkan 

syarat adanya pertimbangan dokter atau indikasi medis (janin 

cacat parah, keselamatan jiwa ibu), bahkan ada negara yang 

mengijinkan aborsi hanya dengan indikasi sosial ekonomi (bdk. 

Faúndes et al. 2002; Cook et al. 1999:84). 

Bagaimanakah dengan hukum di Indonesia? Hal yang 

tidak dapat dipungkiri adalah bahwa hukum tentang aborsi di 

Indonesia merupakan hukum yang multitafsir, sehingga 

mengaburkan definisi yang benar tentang manusia dan sejak 

kapan dia menjadi manusia yang harus dilindungi oleh hukum 

tersebut. Akibatnya terjadi tarik menarik penerapan hukum 

aborsi atau ada ketidaksesuaian antara situasi dan kondisi 

sesungguhnya menurut penerapan hukum tersebut dengan 

kenyataan praktik aborsi secara umum. Sesuai dengan penerapan 

hukum tersebut, seharusnya di Indonesia tidak ada tindakan dan 

praktik aborsi. Tetapi fakta yang terjadi di Indonesia adalah 

sebaliknya.110 Di samping itu, hukum tentang aborsi di Indonesia, 

                                                           
110 Dalam Seminar di Blora, Jawa Tengah yang bertemakan : “Kebijakan 

Perlindungan Perempuan dan Remaja Putri”, pembicara memunculkan 
data, yang diambil dari Jurnal Medis The Lancet, edisi Oktober 2006. Data 
itu mengatakan bahwa jumlah kasus aborsi di dunia tiap tahun berkisar 19 
– 20 jutaan. Di Indonesia saja, setiap tahunnya terjadi 2,6 juta kasus aborsi 
(Kompas, 4 Juli 2009, Tempo edisi 11-17 Mei 2009) (Sedangkan Sutrisno 
(2012) menyebutkan bahwa jumlah aborsi di Indonesia per tahun mencapai 
2,5 juta kasus). Jadi persentase kasus di Indonesia termasuk yang sangat 
tinggi, yaitu sekitar 13%, bila dibandingkan dengan persentase dunia. 
Realitas ini bertentangan dengan hukum yang melarang tindakan aborsi 
kecuali dengan indikasi medis (bdk. Pasal-pasal KUHP yaitu pasal 299 (ayat 
1, 2, 3), pasal 346 sampai dengan pasal 349 dan pasal 535 (Soesilo 2009), 
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khususnya UU Kesehatan no 36 tahun 2009, adalah hukum yang 

tidak konsisten serta bersifat diskriminatif terhadap agama-

agama. Inkonsistensi ditunjukkan pada pemakaian istilah yang 

bersifat dwiarti.111 Sedangkan sifat diskriminatif ditunjukkan 

dalam penjelasan yang tidak mendetil pada akhir no. 81c: 

“Menentukan sendiri kapan dan berapa sering ingin bereproduksi 

sehat secara medis serta tidak bertentangan dengan norma-norma 

agama.” Jadi tidak disebutkan nama satu agama, padahal 

berdasarkan Undang-Undang Dasar, Indonesia mengakui 

beberapa agama yang masing-masing memiliki detil-detil ajaran 

aborsi yang cukup berbeda. Bila nomor 81c ini dikaitkan dengan 

persyaratan umur hasil konsepsi yang boleh diaborsi (nomor 85a) 

yaitu 60 hari, maka dapat disimpulkan, bahwa yang dimaksud 

agama di sini adalah agama Islam. Hal lain lagi yang membuat 

hukum ini sulit untuk diterapkan adalah adanya persyaratan 

dalam no. 84.2d. dan no. 85b. yang secara faktual sulit untuk 

dilaksanakan di Indonesia. Dua nomor ini menyebutkan syarat 

bahwa aborsi hanya boleh dilaksanakan oleh tenaga kesehatan 

dan konselor yang profesional serta memiliki sertifikat dari 

Menteri Kesehatan. Yang menjadi pertanyaan adalah, apakah 

negara mampu menyediakan tenaga profesional ini untuk seluruh 

daerah di Indonesia? Kemudian dalam no. 84.2a disebutkan 

bahwa kelainan genetik atau cacat tak tersembuhkan yang dapat 

menyulitkan hidup adalah salah satu syarat bagi aborsi legal. 

Kesulitan berkaitan dengan syarat ini adalah karena dunia medis 

                                                                                                                         
Undang-Undang Kesehatan no. 23 tahun 1992, 15 dan 80 beserta dengan 
penjelasannya). 

111 No. 81c menyatakan bahwa setiap orang berhak menentukan sendiri saat 
dan frekuensi dari aktivitas reproduksinya. Hal itu berarti bila seorang 
perempuan sedang hamil, tapi kemudian dia tidak mau punya anak 
sekarang, dia berhak untuk menggugurkan kandungannya dalam usia 
kapanpun. Nomor ini juga menyatakan bahwa hak reproduksi adalah hak 
perseorangan, bukan hak pasangan. Konsekuensi dari pernyataan ini, bisa 
mengarah pada perbuatan aborsi bila salah satu dari sepasang suami istri, 
tidak mau memiliki anak pada saat itu, padahal si istri sudah mengandung. 
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Indonesia belum memiliki cara atau belum mampu untuk 

mendeteksi adanya kelainan genetik pada hasil konsepsi yang 

berusia kurang dari 40 hari. Jadi setelah hasil deteksi keluar, 

mungkin sudah terlambat untuk melakukan aborsi bermutu 

(Sadli et.al, 2009). Sedangkan syarat cacat parah tak 

tersembuhkan dan dapat menimbulkan kesulitan dalam hidup 

bayi, juga merupakan syarat yang patut dipertanyakan karena 

sampai sekarang, belum pernah ada cacat parah yang bisa 

disembuhkan dan tidak pernah ada cacat parah yang tidak 

menyulitkan si penderita dan orang-orang yang harus 

membantunya.  

Hal lain lagi yang menunjukkan ketidakpastian hukum 

tentang aborsi di Indonesia adalah hukum yang berlaku di 

rumah-rumah sakit tentang pembuatan dan pengeluaran surat 

kematian bagi janin.112 Berdasarkan berat badan janin yang mati, 

hukum ini membedakan antara embrio-janin yang mati karena 

aborsi (belum mencapai berat 500 gram) dan janin yang lahir 

mati (minimal beratnya 500 gram).  Peraturan itu menyatakan 

bahwa surat kematian akan dibuat dan dikeluarkan untuk janin 

mati yang beratnya minimal 500 gram atau kira-kira berusia 20 

minggu (5 bulan). Sedangkan untuk embrio-janin mati yang 

belum mencapai berat 500 gram tidak dibuatkan surat kematian. 

Praktik ini berarti menyatakan secara tidak langsung bahwa 

hanya janin yang minimal berusia 5 bulan baru dapat disebut 

manusia sehingga kematiannya harus dinyatakan dengan surat 

kematian resmi.  

Jadi, banyak sekali faktor-faktor yang sudah disebutkan 

di atas, memiliki isi yang sering saling bertentangan, sehingga 

menimbulkan banyak kebingungan dalam masyarakat. Hal ini 

                                                           
112 Informasi diperoleh dari seorang dokter spesialis kandungan yang bekerja 

di salah satu rumah sakit, di Jakarta, yang juga mengajar sebagai dosen di 
Fakultas Kedokteran sebuah universitas di Jakarta. 
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jelas sangat mempengaruhi realisasi imperatif kategoris kehendak 

baik dan kehendak bebas dan menghambat pertumbuhan moral 

tiap orang untuk mencapai tahap keenam jenjang pemahaman 

moral atau tahap orientasi prinsip-prinsip universal. 
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V.  KESIMPULAN 

Dari semua penjelasan dalam bagian ini, dasar 

pemikiran yang dapat diambil adalah sebagai berikut: 

1.  Martabat manusia yang hidup didefinisikan oleh Kant 

dalam kaitan dengan kualitas budi dan kemampuan 

moralnya, yaitu sebagai subjek moralitas budi praktis. 

Artinya, martabat itu ditentukan oleh aktivitas 

intelektualnya secara moral. Karena manusia itu hidup, dia 

dapat melakukan aktivitas intelektual secara moral tersebut. 

Jadi hidup harus ada terlebih dahulu. Atau dapat dikatakan: 

martabat sebagai subjek moralitas budi praktis 

mengandaikan adanya hidup dari si subjek sebagai syarat. 

Berdasarkan pengandaian mendasar ini maka, penerapan 

pertama dan utama dari imperatif kategoris kehendak baik 

dan kehendak bebas adalah imperatif kategoris pengakuan 

dan perlindungan hidup  manusia.  

2. Pada kenyataannya, selain manusia yang masuk dalam 

kategori Kant, ada banyak manusia hidup lain yang belum 

mampu, tidak dapat dan sudah tidak dapat lagi melakukan 

aktivitas intelektual secara moral, misalnya: bayi, anak kecil 

sampai dengan usia tertentu, anak dan orang cacat, orang 

pikun dan sebagainya. Bahkan, berdasarkan temuan 

biologi-embriologi-genetika, hasil langsung setelah proses 

konsepsi selesai adalah sudah manusia yang hidup. Manusia 

hasil konsepsi yang hidup inilah yang kemudian 

bertumbuh menjadi manusia bayi, anak, dan dewasa yang 

memiliki kemampuan moral seperti dikatakan Kant. Jadi, 

semua manusia, baik yang martabatnya termasuk dalam 

definisi Kant maupun yang tidak termasuk, adalah 

pertumbuhan lebih lanjut dari manusia hasil konsepsi yang 

hidup. Karena itu, hidup yang merupakan dasar dan 

memungkinkan adanya semua aktivitas semua manusia, 
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baik yang sudah mampu ataupun yang belum dan sudah 

tidak mampu bertindak sebagai subjek dari moralitas budi 

praktis, hidup inilah yang harus diakui dan dilindungi 

dengan imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak 

bebas oleh tiap subjek dari moralitas budi praktis. 

3. Kesimpulan di atas menjadikan realisasi ideal imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas tentang aborsi 

adalah penolakan terhadap tindakan aborsi, yang 

didasarkan atas pengertian yang benar akan hasil konsepsi, 

pengertian tentang aborsi dan akibatnya sehingga dia yakin 

akan kebenaran dari pengertian itu. Penolakan itu karena 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas 

secara universal memerintahkan pengakuan dan 

perlindungan hidup manusia serta tidak boleh digunakan 

sebagai sarana atau diinstrumentalisasikan untuk 

kepentingan sesamanya. Sedangkan tindakan aborsi 

berdasarkan atas hasil penelitian biologis-embriologis dan 

genetis hingga saat ini, merupakan pembunuhan manusia 

yang hidup yang berada dalam tahap awal 

pertumbuhannya. 

4. Tetapi dalam kehidupan masyarakat secara konkret, bisa 

dijumpai cukup banyak orang yang mendukung tindakan 

aborsi. Sebagian dari mereka yang mendukung aborsi 

adalah mereka yang memutuskan dengan pengaruh faktor 

heteronom, tetapi ada juga yang memutuskan pandangan 

etisnya tersebut dengan moral otonomnya, sehingga 

didasari oleh keyakinan bahwa itulah yang benar. 

Pengkajian lebih dalam akan menunjukkan bahwa 

pandangan berdasarkan moral otonom itu ternyata berpijak 

pada premis atau asumsi dasar yang salah tentang siapa 

manusia dan sejak kapan manusia menjadi manusia yang 
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hidup. Atau bisa juga terjadi, mereka tidak berpijak pada 

premis atau asumsi dasar tentang hidup manusia.  

5. Kewajiban menolak aborsi dalam kacamata teori Kant 

adalah konsekuensi dari pelaksanaan imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas yang mewajibkan 

perlindungan terhadap hidup manusia sejak dari selesainya 

konsepsi. Sedangkan teori etika situasi atau teori imperatif 

kategoris agape yang dikemukakan Fletcher merupakan 

suatu bentuk kritik terhadap pelaksanaan imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas Kant 

berkaitan dengan aborsi. Kritik yang diungkapkan oleh 

Fletcher menunjukkan tidak adanya peran kasih agape yang 

bersifat universal dalam penilaian moral tentang aborsi 

berdasarkan imperatif kategoris Kant. Padahal pengertian 

kasih agape yang dipakai oleh Fletcher dalam tulisannya 

tentang etika situasi diambil dari pengertian kasih kristiani 

alkitabiah yang sebenarnya berkarakter memberi keluar 

dari seorang manusia sebagai subjek kepada manusia lain 

atau subjek lain yang lebih lemah. Dalam kasus aborsi, 

bagaimanapun juga, subjek yang paling lemah adalah hasil 

konsepsi. Oleh karena itu, prinsip kasih ini sebenarnya 

lebih tepat digunakan untuk melindungi manusia yang 

berada dalam kondisi paling lemah, dengan ruang hidup 

yang masih sangat terbatas yaitu rahim ibu, apalagi bila dia 

sudah diprediksi secara medis dan ilmiah akan menjadi 

cacat. Karena itu, tindakan aborsi yang dilakukan terhadap 

hasil konsepsi, apalagi yang sudah diprediksi cacat, justru 

merupakan tindakan yang bertentangan dengan kasih 

universal. Jadi, bila dibandingkan antara pelaksanaan 

prinsip melindungi hidup manusia sejak dari awal dan 

pelaksanaan prinsip kasih, kedua prinsip tersebut tidak bisa 

saling dipertentangkan tetapi prinsip perlindungan hidup 



228 
 

manusia haruslah menjadi dasar dari prinsip-prinsip lain, 

yang pelaksanaannya harus dijiwai oleh prinsip kasih agape. 

6. Adanya berbagai faktor yang mempengaruhi pandangan 

etis manusia memunculkan berbagai jenjang pemahaman 

moral, yang oleh Lawrence Kohlberg dibagi menjadi 3 

tingkat 6 tahap. Pembagian jenjang dilakukan berdasarkan 

pada perkembangan kemampuan tiap orang untuk 

menerapkan prinsip keadilan dalam relasinya dengan orang 

lain. Menurut Lawrence Kohlberg, orang yang sudah 

mencapai tahap enam dalam jenjang pemahaman moral 

adalah orang yang bertindak berdasarkan prinsip-prinsip 

moral universal. Berdasarkan karakter dasar tindakan yaitu 

sebagai prinsip dan universal, maka dapat disimpulkan 

bahwa mereka yang memiliki pandangan etis menolak 

aborsi dengan penuh keyakinan, berdasarkan pengertian 

yang benar tentang embrio-janin, aborsi dan akibatnya 

adalah orang yang menunjukkan bahwa dia sudah 

mencapai tahap tertinggi tersebut. Sebagai tahap tertinggi, 

tahap keenam merupakan tahap ideal yang seharusnya 

menjadi sasaran pertumbuhan pemahaman moral tiap 

manusia. Karena itu, usaha untuk mencapai tahap keenam 

dengan orientasi prinsip-prinsip moral universal dapat juga 

disebut sebagai usaha untuk supaya akhirnya bisa bertindak 

berdasarkan imperatif kategoris kehendak baik dan 

kehendak bebas. Inilah yang seharusnya menjadi tujuan 

ideal dari pertumbuhan pemahaman moral tiap manusia: 

jenjang keenam dalam pemahaman moral atau mampu 

bertindak berdasarkan imperatif kategoris kehendak baik 

dan kehendak bebas menurut Immanuel Kant.  

 

  


