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Pada bagian normatif ini, pertama-tama akan dijelaskan 

tentang jenjang pemahaman moral dari para responden. 

Penjelasan ini adalah hasil analisis atas data penelitian dengan 

menggunakan teori jenjang-jenjang pemahaman moral Lawrence 

Kohlberg. Dari hasil analisis tersebut, dapat dilihat bahwa 

pemahaman moral adalah hasil internalisasi budi terhadap hal 

atau tema moral yang dijadikan bahan pemikiran dan refleksi.  

Setelah melihat bagaimana jenjang pemahaman moral 

responden, langkah berikutnya adalah menjelaskan bagaimana 

dinamika imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas 

dalam proses pembentukan persepsi etis responden menurut 

jenjang pemahamannya masing-masing. Pembahasan ini dibagi 

menjadi dua lagi, yaitu pembahasan yang melihat bagaimana 

sebenarnya realitas kehendak baik dan kehendak bebas dalam 

persepsi etis responden dan pembahasan berikutnya adalah 

tentang bagaimana tiap responden menempatkan hidup tiap 

manusia sebagai finalitas dari persepsi etisnya tentang aborsi. 

Setelah melihat bagaimana kondisi konkret persepsi etis 

responden berdasarkan kedua teori utama yang digunakan, pada 

bagian berikutnya, dijelaskan berbagai kemungkinan aplikasi 

praktis. Aplikasi praktis tersebut disusun dengan berpijak atas 

teori utama yang digunakan sebagai pisau analisis dan kondisi 

konkret persepsi etis responden. 
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I. JENJANG PEMAHAMAN MORAL RESPONDEN 

Pertumbuhan pemahaman moral yang makin dewasa 

ditandai dengan pertumbuhan sifat sosial dan keterbukaan yang 

bersifat progresif, mulai dari jenjang pertama sampai dengan 

jenjang keenam pemahaman moral. Misalnya, seorang subjek 

yang berada di jenjang pertama, fokus perhatian kepentingannya 

adalah dirinya sendiri. Secara progresif, fokus ini akan menjadi 

makin terbuka, mengarah keluar dari dirinya  kepada orang lain. 

Mulai dari orang-orang yang ada di dekatnya, makin lama makin 

melebar, sampai akhirnya juga menggapai manusia secara umum, 

dalam arti secara abstrak. Dengan kata lain, saat itulah subjek 

tersebut dapat merealisasikan nilai keadilan pada semua orang. 

Kedewasaan yang sesungguhnya itu kemudian, menurut 

Kohlberg, diwujudkan dalam pandangan etis yang sesuai dengan 

hukum moral universal berdasarkan keadilan, yaitu pada jenjang 

keenam. Artinya, itu adalah hukum moral yang penerapannya 

dapat diterima secara umum, karena adanya pengakuan terhadap 

kebenaran yang terkandung dalam hukum tersebut. 

Berkaitan dengan persepsi etis tentang aborsi, berarti 

perkembangan progresif pemahaman etis subjek dimulai dari 

memandang aborsi sebagai sarana untuk pemenuhan kepentingan 

pribadi subjek sampai dengan memandang tindakan aborsi 

menurut hukum moral universal atau dengan kedewasaan rasio 

berdasarkan nilai moral keadilan terhadap semua subjek yang 

terlibat dalam tindakan aborsi, yaitu subjek pelaku dan subjek 

penerima tindakan. Bila aborsi hanya dipandang sebagai sarana 

pemenuhan kepentingan pribadi salah satu subjek, itu berarti 

penerimaan atau penolakan pada tindakan aborsi berdasarkan 

pada kebutuhan subjek tersebut. Sedangkan proses pembentukan 

persepsi etis tentang aborsi dengan menggunakan budi atau rasio 

yang dewasa akan terbuka dan mempertimbangkan berbagai 

kebenaran tentang aborsi, hasil konsepsi dan aborsi dengan 
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menggunakan prinsip-prinsip moral universal. Karena itu, 

persepsi etis yang dihasilkan adalah menolak tindakan aborsi.  

 

1. PERSEPSI ETIS RESPONDEN MENURUT JENJANG 

PEMAHAMAN MORALNYA 

Sebelas orang dari total 37 orang responden, 11 orang 

(29,73%) memiliki pandangan etis yang konsisten untuk menolak 

aborsi. Sedangkan 26 orang lainnya (70,27%), mereka memiliki 

pandangan tentang aborsi secara kasuistik.113 Untuk mengetahui 

bagaimana jenjang pemahaman moral mereka masing-masing, 

atas pandangan etis tersebut, baik yang konsisten maupun 

kasuistik, dilakukan analisis berikutnya. Yaitu pertama-tama 

dengan melihat proses penalaran mereka dalam melakukan 

penilaian etis. Cara dan alasan mereka dalam melakukan 

penilaian etis tersebut kemudian dibandingkan dengan ciri-ciri 

pemahaman moral tiap jenjang, seperti yang sudah dijelaskan 

oleh Kohlberg.  

Berdasarkan analisis atas proses yang dilakukan oleh 

tiap responden dalam menentukan persepsi etisnya tentang aborsi 

tersebut, ditemukan adanya variasi tingkat atau jenjang 

pemahaman moral para responden, yaitu mulai dari jenjang 

pertama sampai dengan jenjang kelima. Tidak ada seorangpun 

responden yang mencapai jenjang keenam menurut teori jenjang 

pemahaman moral Lawrence Kohlberg. Atau, dengan kata lain, 

tidak ada seorangpun responden yang sungguh berpegang pada 

prinsip moral universal tentang aborsi dan hal lain yang 

berkaitan, yaitu tentang hasil konsepsi dan awal hidup manusia. 

 

 

                                                           
113 Lihat Diagram 13, halaman 59. 
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Diagram 24: Persentase Jumlah Responden Menurut Jenjang 

Pemahaman Moralnya 

  

Keterangan :  Jumlah total responden adalah 37 orang. 

 

Responden di Jenjang Pertama 

Jenjang pertama pemahaman moral merupakan jenjang 

terendah yang dimiliki oleh seorang responden dengan 

pandangan etis yang bersifat kasuistik. Keberadaannya di jenjang 

pertama dalam pemahaman moral ditunjukkan melalui sikap 

pasif di hadapan kasus yang berat. Baginya, lebih baik percaya 

dan taat pada pihak yang memiliki otoritas yaitu orang tua, 

agama, sekolah dan sebagainya. Dianggapnya itu adalah 

keputusan yang paling benar dan aman tanpa memerlukan 

pemikiran dan penjelasan lebih lanjut.  Sikap dan keputusan ini 

dilatarbelakangi oleh dua pengalaman di masa lalu. Pengalaman 

pertama adalah pengalaman sikap keras ibu yang tiap kali 

memaksa anaknya untuk taat dalam banyak hal dengan ancaman 

hukuman bila si anak tidak taat. Pengalaman kedua yaitu 
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pengalaman pendidikan agama yang kuat di sekolah sehingga 

hanya agama menjadi sumber pengetahuan. Tetapi pola 

penerimaan agama sebagai sumber pengetahuan juga sama 

dengan pola penerimaan segala peraturan yang dibuat dan 

ditanamkan oleh ibu, yaitu ketaatan atau hukuman. Jadi otoritas 

ibu lebih besar daripada otoritas agama. Hal ini dapat dimaklumi 

karena waktu berkumpul dengan ibu dan keluarga lebih banyak 

daripada waktu pembelajaran agama di sekolah. Pengalaman ini 

membentuk kecenderungan dalam dirinya untuk selalu 

mengharuskan dirinya taat pada peraturan dan hukum apapun 

supaya dia terhindar dari hukuman. Dalam perkembangan waktu, 

kecenderungan ini menjadi prinsip yang dipegangnya sampai 

sekarang yaitu supaya tidak kena hukuman. Jadi, orang harus taat 

pada peraturan dan hukum atau jangan berbuat salah. Karena itu, 

di hadapan kasus-kasus yang diajukan kepadanya, dia berpegang 

pada keputusan dari pihak yang memiliki otoritas yaitu orang tua, 

khususnya ibu dan agama. Otoritas agama dipegangnya untuk 

menolak tindakan aborsi dalam kasus pertama dan ketiga, tetapi 

di hadapan kasus kedua, karena takut menanggung akibat dari 

pengambilan keputusan yang salah, dia menyerahkan 

pengambilan keputusan akhir pada orang tuanya. Jadi 

pengalaman dengan sikap otoriter ibu membuat dia tidak bisa 

tegas berpegang pada ajaran agama. 

Pada kasus pertama, memang tidak terlihat bagaimana 

peran orang tua di dalamnya. Karena itu, yang dipegangnya 

sebagai otoritas adalah ajaran agama yang melarang dilakukannya 

aborsi. Kehamilan itu terjadi bukan karena kesalahannya, dan 

semua orang tahu akan hal ini. Karena itu tidak masalah bila 

kehamilan itu diteruskan sampai dengan kelahiran. Seandainya 

memang tidak mau dengan kehadiran anak, dia dapat diberikan 

kepada orang lain untuk diadopsi. Sedangkan penolakan aborsi 

dalam kasus ketiga, terlihat sepertinya dia berani menentang 

otoritas orang tuanya. Pengalaman masa lalunya adalah dengan 
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sikap keras ibu, sedangkan ayah hanya bersikap pasif melihat 

kekerasan ibu. Dalam hal ini, ibu yang dipandangnya sebagai 

sumber otoritas di dalam keluarga, ternyata hanya diam saja, 

maka berdasarkan situasi tersebut, dia melihat agama sebagai 

sumber otoritas yang lebih tepat. Alasan lain lagi adalah bahwa 

kesalahan yang ada dalam kasus ketiga yaitu pergaulan bebas dan 

kehamilan di luar nikah itu sudah diketahui. Perbuatan itu 

merupakan kesalahan baik di depan keluarga maupun di depan 

ajaran agama. Jadi supaya tidak terjadi kesalahan lagi, khususnya 

di depan agama sebagai otoritas utama dalam hal ini,  maka dia 

menolak aborsi itu dilakukan, karena memang tindakan aborsi 

diketahuinya sebagai hal dilarang oleh agama. 

 

Responden di Jenjang Kedua 

Orang yang berada di jenjang kedua dalam pemahaman 

moral menurut Kohlberg ditandai dengan kecenderungan untuk 

bersikap individualis di dalam pengambilan keputusan moral 

sehingga keputusan yang diambil adalah keputusan yang 

pelaksanaannya paling dapat memenuhi kepentingannya. Untuk 

mendapat keputusan yang demikian, orang tersebut bersedia 

berkurban, asalkan keuntungannya lebih besar dari pengurbanan 

yang harus dibuat.  

Pada semua responden yang berada di jenjang kedua, baik 

yang memiliki persepsi etis yang konsisten maupun kasuistik 

dalam menolak aborsi (15 orang), faktor penyebab munculnya 

sifat individualis adalah pengalaman di masa lalu dan masa 

sekarang, baik itu pengalaman negatif maupun pengalaman 

positif. Ada dua macam dasar pertimbangan yang dipakai yaitu 

keputusan untuk tidak mau mengulang pengalaman negatif di 

masa lalu dan masa sekarang sekalipun pengalaman itu masih 

berbentuk sebagai potensi. Atau keputusan untuk mengusahakan 

terjadinya lagi pengalaman positif yang pernah dialami dulu yaitu 
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dengan memilih keputusan yang berpotensi mewujudkan 

kembali pengalaman positif tersebut. 

 

Penolakan yang konsisten pada jenjang kedua 

Ada 15 orang responden (40,541%) yang berada di 

jenjang kedua pemahaman moral. Seorang dari 15 responden 

(6,67%) tersebut adalah responden yang memiliki pandangan 

konsisten menolak aborsi. Orientasi individualis ditunjukkan 

dalam alasan dan motivasi sesungguhnya yang mendasari 

penolakan. Memang dia dipengaruhi secara kuat oleh agamanya 

(ajaran dan iklim hidup yang homogen waktu sebelum 

merantau). Tetapi dari ungkapan yang disampaikan, terlihat ada 2 

alasan yang lebih mendasari penolakannya. Yang pertama adalah 

dorongan untuk memenuhi kebutuhannya sekarang akan 

kehadiran anak. Kebutuhan itu dirasakan sangat besar dan 

mendesak. Hal ini terungkap, selain dalam peristiwa ejekan 

teman yang membuatnya histeris dan pingsan,  juga pada 

kesanggupannya untuk berkurban dengan mengadopsi bayi yang 

dilahirkan dalam situasi dan kondisi kasus kedua. Sekalipun dia 

tahu bahwa bayi itu memiliki kemungkinan sakit mental, dia 

tidak perduli. Yang penting, dia dapat memiliki anak. Berkaitan 

dengan hal ini, dia juga mengatakan bahwa dia menolak aborsi 

sejak dari awal, bukan hanya setelah hasil konsepsi berusia 40 

hari seperti yang diajarkan oleh agama. Pernyataan ini 

menunjukkan keputusannya untuk mengorbankan ajaran agama 

demi pemenuhan kebutuhannya akan anak. Alasan kedua adalah 

dorongan tidak mau mengalami lagi pengalaman pahit di masa 

lalu, yaitu saat dia kehilangan sahabat karena tindakan aborsi. 

Kesedihan akibat kehilangan sahabat karena aborsi, membuatnya 

memiliki pandangan yang negatif tentang aborsi, karena itu hal 

tersebut tidak boleh dilakukan. 
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Penolakan kasuistik pada jenjang kedua 

Ada 14 orang responden kasuistik (93,33%) yang berada 

di jenjang pemahaman ini. Orientasi individualis terlihat dalam 

keputusan kasuistik menerima tindakan aborsi pada kasus-kasus 

tertentu sesuai dengan kepentingan masing-masing, bahkan bila 

perlu mereka dapat mengurbankan sesuatu supaya apa yang 

menjadi kepentingannya itu dapat tercapai.  

Pengurbanan terlihat dilakukan oleh para responden 

yang memiliki latar belakang agama yang kuat. Sehingga 

sebenarnya mereka percaya sungguh dan berpegang teguh pada 

ajaran imannya yang melarang tindakan aborsi. Tetapi dalam 

kenyataannya, kasus-kasus tertentu mengingatkan mereka pada 

pengalaman menyakitkan di masa lalu. Pengalaman itu 

meninggalkan bekas yang sangat mendalam sehingga mereka 

merasakan dorongan yang kuat untuk sedapat mungkin 

menghindari hal-hal yang mungkin hanya sekedar mengingatkan 

mereka akan sakit yang dialami. Untuk itu, dengan terpaksa, 

mereka mengurbankan keyakinan agama yang awalnya dipegang 

teguh, diganti dengan keputusan yang diperhitungkannya bisa 

menghindarkan mereka dari kesulitan dan penderitaan seperti 

yang pernah dialami di masa lalu. Ada delapan orang yang 

melakukan pengorbanan ini, dengan beberapa orientasi 

individualis yang bervariasi.  

Keputusan pengganti pertama yang bertentangan dengan 

ajaran agama itu terlihat dalam keputusan seorang responden 

yang dari sejak muda sudah harus menanggung beban keluarga 

bersama dengan ayah. Dari pembicaraannya terlihat bahwa dia 

sebenarnya kewalahan dengan segala beban yang harus 

ditanggung, dan ingin bebas dari segala beban tersebut. Prinsip 

menghindari beban ini dijadikannya sebagai patokan utama 

untuk membuat penilaian sebelum keputusan diambil. Dalam 

kasus pertama dan kedua, dia melihat adanya potensi menjadi 
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beban keluarga bila anak dilahirkan. Karena itu keputusan yang 

diambil di hadapan kasus-kasus tersebut adalah menerima aborsi.  

Kedua, dalam kasus lain, seorang responden mengambil 

keputusan pengganti yang menyetujui aborsi karena bila aborsi 

tidak dilakukan, situasi dan kondisi yang akan dihadapi oleh si 

anak mengingatkannya pada pengalaman pahit dengan keluarga 

dan pengalaman akan akibat dari kondisi ekonomi lemah yang 

ingin dibuangnya jauh-jauh melalui perantauan.  

Ketiga, beberapa responden lain lagi juga memiliki 

pengalaman lain yang membentuk orientasi individualis menjadi 

lebih kuat daripada orientasi pada agama, yaitu pengalaman 

khusus dengan ibu, tanpa atau dengan kehadiran bapak dalam 

keluarga. Ketidakhadiran bapak atau bapak hadir tetapi bersikap 

sangat keras pada mereka, membuat hidup mereka menderita 

secara psikis, bahkan ada yang secara psikis dan fisik. Kehadiran 

ibu yang dekat membuat mereka menemukan penolong, 

pelindung dan kasih sayang. Karena itu ketidakhadiran seorang 

ibu dalam hidup anak diidentikkan sebagai penderitaan dalam 

hidup yang mutlak harus dihindari. Pengalaman kedekatan 

khusus ini juga membuat mereka mengidolakan figur ibu dan 

memutlakkan peran ibu dalam pertumbuhan seorang anak. 

Berdasarkan pengalaman itu, mereka mengganti ajaran agama 

dengan keputusan yang bertentangan karena mereka melihat 

adanya potensi penderitaan bagi si anak dalam kasus pertama dan 

kedua bila anak dilahirkan, yaitu karena ibu yang tidak 

menghendaki kehadiran si anak (kasus pertama) dan ibu yang 

tidak akan mampu memelihara anaknya sendiri (kasus kedua).  

Keempat, bentuk lain lagi yang ditunjukkan oleh seorang 

responden adalah orientasi individualis yang mementingkan 

pendidikan untuk keberhasilan hidup di masa depan. Dari sejak 

kecil, dia hidup bersama dengan nenek, tidak pernah berkumpul 

dengan orang tua kandungnya. Sekalipun dia merasa sedih karena 
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tidak pernah hidup dengan orang tua, tapi dia merasa mendapat 

banyak dan cukup dari nenek. Jadi orientasi ini dimilikinya 

sebagai hasil dari kedekatan dan pendidikan dari nenek. Orientasi 

individualis untuk lebih mementingkan pendidikan dari pada 

ajaran agama membuat dia mengambil keputusan menyetujui 

aborsi dalam kasus ketiga. Keputusan tersebut diambil karena dia 

melihat bahwa pendidikan si gadis akan terganggu atau bahkan 

terhenti bila aborsi tidak dilakukan. Demikian pula, bila hal itu 

terjadi pada anaknya, dia akan melakukan aborsi.  

Kelima, pengalaman terakhir yang mengindikasikan 

adanya orientasi individualis adalah kekecewaan karena 

kegagalan dalam meraih cita-cita yang berkaitan dengan 

pendidikan. Kegagalan dalam meraih cita-cita ini dipandang 

sebagai penyebab kesulitan ekonomi yang dialami sekarang. 

Keputusan untuk menerima aborsi disebabkan karena mereka 

melihat adanya potensi kegagalan di masa depan bila anak itu 

dilahirkan. 

Beberapa responden lain lagi, dapat disimpulkan berada 

di jenjang kedua dalam pemahaman moral, karena menunjukkan 

orientasi individualis di dalam proses pertimbangan sebelum 

mengambil keputusan untuk menerima aborsi, tanpa mengaitkan 

dengan ajaran agama, yaitu dengan memilih keputusan yang 

tidak mengandung potensi penderitaan di masa yang akan datang. 

Potensi itu dapat berupa potensi menderita karena tidak akan 

mendapat kasih sayang ibu dalam pertumbuhan, dan potensi 

gagal untuk hidup layak secara ekonomi dan sosial karena tidak 

adanya pihak yang mau atau mampu bertanggung jawab atas 

hidup si anak. 

Semua indikasi yang sudah disebutkan di atas, 

menunjukkan orientasi individualis dari 14 responden dengan 

persepsi etis kasuistik sehingga dapat disimpulkan bahwa mereka 
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berada di jenjang kedua dalam pemahaman moralnya tentang 

aborsi. 

 

Responden di Jenjang Ketiga 

Orang yang berada di jenjang ketiga melihat moralitas 

sebagai hal yang sederhana, yaitu orang seharusnya hidup 

menurut harapan keluarga dan masyarakat di sekitarnya serta 

bertingkah laku secara baik. Bertingkah laku baik artinya adalah 

memiliki motivasi yang baik, mengasihi sesama, empati, percaya 

dan perhatian pada orang lain. Secara ringkas, orang yang berada 

di jenjang ini dikatakan memiliki pemahaman moral yang 

berorientasikan pada mengusahakan dan menjaga hubungan yang 

baik antar pribadi dan diungkapkan dalam perbuatan dan kata 

yang sesuai dengan kaidah kencana. Tujuan yang ingin dicapai 

melalui orientasi itu adalah kesenangan, baik untuk dirinya 

sendiri maupun untuk orang lain yang ada di sekitarnya. Jadi 

kebaikan menurut mereka adalah kesatuan hati dengan orang 

lain di sekitarnya, dan hal tidak baik adalah keterpisahan atau 

ketidaksesuaian. 

Ada 5 orang responden(13,51%) yang dapat disimpulkan 

berada di jenjang ketiga dalam pemahaman moralnya, yang 

ditunjukkan melalui orientasi mereka pada pentingnya nilai relasi 

yang baik dengan orang-orang di lingkungan hidup sekitar. 

Secara konkret, orientasi seorang responden terwujud pertama-

tama dalam keputusannya berkaitan dengan tindakan aborsi 

dalam kasus pertama bila dia sendiri yang mengalami kehamilan 

akibat perkosaan itu. Dia memastikan bahwa dia tidak akan 

bunuh diri. Kemudian keputusan untuk melakukan aborsi atau 

tidak, itu diserahkan pada pertimbangan kedua orang tuanya. 

Kondisi kehamilannya memang bukan kondisi yang sesuai 

dengan harapan, baik harapannya sendiri maupun kedua orang 

tuanya. Untuk itu, supaya tidak lebih mengecewakan lagi, dia 
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akan menyerahkan bagaimana nasib kandungan itu kepada orang 

tua. Keputusan ini dengan jelas menunjukkan adanya orientasi 

untuk berusaha menjaga relasi dengan orang-orang di sekitarnya, 

khususnya dengan orang tua, yang juga ditunjukkan dengan 

persetujuan pada tindakan aborsi dalam kasus pertama dan kedua. 

Persetujuan itu diberikan karena dia tidak melihat adanya 

kemungkinan untuk meraih kembali keharmonisan dan relasi 

yang baik bila si anak jadi dilahirkan. Di samping itu, dia melihat 

bahwa di dalam hidup si anak, tidak akan ada relasi antara ibu 

dan anak yang seharusnya ada dan sangat penting bagi 

pertumbuhan si anak. Sedangkan pada kasus ketiga, dia tidak 

setuju dengan tindakan aborsi karena dia masih melihat banyak 

kemungkinan untuk tetap mempertahankan relasi yang harmonis 

dan baik sekalipun si anak jadi dilahirkan.  

Pada responden lain lagi, orientasi khas jenjang ketiga 

pemahaman moral ditunjukkan melalui alasan yang mendasari 

perbedaan keputusannya berkaitan dengan tindakan aborsi dalam 

kasus kedua, yaitu antara keputusan bila kasus itu terjadi pada 

orang lain dan bila kasus itu terjadi pada keluarga sendiri. Dari 

sejak awal, dia menyatakan penolakannya terhadap aborsi dengan 

alasan bahwa itu adalah pembunuhan atas anak yang pasti 

memiliki keinginan untuk hidup. Karena itu, dalam semua kasus, 

dia tidak menyetujui bila dilakukan tindakan aborsi. Tetapi, 

ketika dia ditanya, bagaimana seandainya kasus 2 itu terjadi pada 

keluarganya sendiri? Dia menjawab bahwa kelahiran anak itu 

akan mengganggu ketentraman dan kemapanan dalam keluarga 

yang selama ini dirasakannya, karena itu demi ketenangan dan 

keharmonisan dalam keluarga yang dipandangnya sebagai 

kepentingan yang lebih besar, dia menyetujui tindakan aborsi itu 

dilakukan. 

Bentuk lain lagi ditunjukkan oleh seorang responden 

yang menunjukkan orientasi khas jenjang ketiga pemahaman 
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moral melalui alasan mendukung aborsi pada kasus pertama dan 

kedua, sekalipun dia tahu bahwa perbuatan itu melanggar 

perintah agama. Alasan yang dikemukakan adalah: supaya 

hubungan dengan keluarga dan masyarakat sekitar tetap baik dan 

harmonis. Bila aborsi tidak dilakukan maka hubungan itu akan 

rusak atau bahkan terputus karena kehamilan itu dipandang 

sebagai aib dan memalukan, juga kemungkinan besar akan ada 

sanksi sosial yang dijatuhkan oleh masyarakat pada diri si gadis 

dan keluarganya. 

 

Responden di Jenjang Keempat 

Orientasi pemahaman moral di jenjang keempat 

merupakan perkembangan dari orientasi pemahaman jenjang 

sebelumnya. Di jenjang ketiga, orientasi mereka terarah pada 

orang-orang yang ada di sekitarnya. Sedangkan di jenjang 

keempat ini, orientasi terarah lingkup yang lebih luas, yaitu 

masyarakat umum. Untuk mengetahui bagaimana harapan 

masyarakat umum yang demikian luas, mereka yang berada di 

jenjang keempat memandang hukum dan aturan sebagai wujud 

dari harapan bersama dari masyarakat luas. Karena itu, orang 

dengan pemahaman moral di jenjang keempat memiliki orientasi: 

berusaha mempertahankan keteraturan sosial, yang terwujud 

dalam berbagai peraturan yang ada. Karena itu, perwujudan 

orientasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan hukum-hukum 

yang berlaku sehingga kehidupan bersama dapat berfungsi 

dengan baik. Jadi tekanan dari orang ini adalah ketaatan pada 

hukum, hormat pada otoritas, dan melakukan kewajibannya 

supaya ketertiban sosial terjaga. Dengan kata lain, legitimasi dari 

kata-kata atau prinsip yang dianutnya ada pada otoritas kelompok 

sosial atau kelompok keagamaannya.  

Ada 15 orang responden (40,541%) yang berada di 

jenjang keempat, terbagi dalam dua kelompok. Kelompok 
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pertama adalah mereka yang memiliki persepsi etis konsisten (10 

orang atau 66,67%). Kelompok kedua adalah mereka yang 

memiliki persepsi etis kasuistik (5 orang atau 33,33%). Tetapi, 

baik dari kelompok yang konsisten maupun yang kasuistik dalam 

pandangan etisnya tentang aborsi, mereka semua menjadikan 

otoritas agama masing-masing sebagai sumber legitimasi.  

Kelompok yang konsisten dalam penolakannya terhadap 

tindakan aborsi, menolak semua tindakan aborsi kecuali untuk 

menyelamatkan nyawa ibu yang sakit atau kondisi berhadapan 

secara frontal yang dibuktikan secara medis. Demikian pula 

halnya pada responden yang bersifat kasuistik, semua keputusan, 

baik penolakan maupun persetujuan pada tindakan aborsi, 

dilandasi oleh legitimasi yang diambilnya dari agama. Misalnya, 

ada seorang responden yang memberikan persetujuan satu-

satunya pada tindakan aborsi, yaitu pada kasus kedua. 

Persetujuan itu diberikan karena dia tidak mengerti bagaimana 

ajaran agamanya tentang janin, sekalipun dalam penjelasan awal 

dia mengatakan bahwa mereka menolak aborsi karena agamanya 

mengajarkan bahwa itu adalah pembunuhan, tanpa memberi 

penjelasan lebih lanjut tentang kaitannya dengan janin. Agama 

memang tidak mengajarkan secara langsung tentang apa yang 

dimaksud dengan janin yang masih ada di dalam rahim. 

Berdasarkan hal itu, ada responden yang menyatakan bahwa dia 

menyetujui aborsi karena kehamilan itu terjadi dari hubungan 

inses yang adalah perbuatan dosa, karena itu kehamilan harus 

diaborsi. Sedangkan pada responden lain, legitimasi dari 

kelompok keagamaannya terlihat kuat sekali karena semua 

pengetahuan yang dimilikinya sekarang, yang berkaitan dengan 

seksualitas dan reproduksi, diperoleh dari pengajaran dan seminar 

yang diadakan oleh organisasi keagamaannya tersebut. Tetapi 

berdasarkan pengakuan yang diberikan, tidak ada pengajaran 

yang menyinggung soal pengertian janin. Ketidakjelasan tentang 

apa itu janin membuatnya tidak bisa mempertahankan ajaran 
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agama yang menolak aborsi, sehingga di hadapan situasi sulit dan 

pelik dalam kasus kedua, dia memberikan persetujuannya dengan 

tindakan aborsi. 

Perbedaan antara jawaban yang diberikan oleh responden 

di jenjang pertama dengan mereka yang berada di jenjang 

keempat, khususnya yang memiliki persepsi etis konsisten adalah 

terletak pada kemampuan responden di jenjang keempat untuk 

menjelaskan penolakannya berdasarkan ajaran agama. Misalnya, 

seorang responden bahkan dapat menjelaskan secara mendetil 

sumber-sumber dari Kitab Suci yang menjadi dasar penolakan 

tindakan aborsi. Sedangkan responden di jenjang pertama, dia 

hanya menyatakan bahwa dia menolak aborsi karena agama 

melarang. Ada satu kata yang dipakai olehnya untuk 

menunjukkan bahwa dia berpegang pada ajaran agama, tetapi 

tidak bisa menjelaskan bagaimana isi dan dasar dari ajaran itu, 

yaitu pemakaian kata “pokoknya”.  

 

Responden di Jenjang Kelima 

Jenjang pemahaman moral tertinggi dijumpai pada satu 

orang responden (2,70%) yaitu jenjang kelima yang secara 

teoretis berorientasi pada kontrak sosial dan hak-hak individual 

di dalam interaksi sosial. Jadi, orang yang berada di jenjang ini 

tetap terarah pada peraturan dan hukum yang dipandang sebagai 

kontrak sosial. Tetapi mereka juga menyadari bahwa terkadang 

kontrak sosial itu tetap dapat melanggar hak-hak individual 

tertentu. Berkaitan dengan aborsi, secara konkret, orientasi 

kontrak sosial terungkap dalam keputusan responden di dalam 

penolakannya terhadap aborsi. Baginya, larangan untuk 

melakukan aborsi di Indonesia adalah sebuah kontrak sosial, 

sekalipun kontrak itu terbentuk lebih karena dipengaruhi oleh 

agama. Oleh karena itu, responden tersebut menyatakan dengan 
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jelas ketidaksetujuannya dengan tindakan aborsi karena tindakan 

itu melanggar peraturan yang adalah kontrak sosial.  

Tetapi, seperti sudah dikatakan bahwa selain orientasi 

kontrak sosial, orientasi kedua yang dipegang oleh orang dengan 

jenjang kelima pemahaman moral adalah orientasi untuk 

menghormati hak-hak individual. Pada responden penelitian, 

orientasi kedua ini terlihat dalam keputusannya yang bersifat 

kasuistik di hadapan kasus, yang menurut pertimbangannya 

adalah kasus sangat berat ditinjau dari segala sudut,  yaitu: masa 

depan si anak dari sudut pandang orang tua, ekonomi, kejiwaan 

dan terjadinya kehamilan itu.  Pertimbangan ini dipengaruhi juga 

oleh tiga pengalaman pribadi yang besar yaitu dari sejak kecil 

tidak pernah merasakan hidup dalam kasih dan perlindungan 

orang tua, pengalaman melihat kegagalan teman yang mengalami 

gagal aborsi sehingga berakibat pada kelahiran anak yang cacat, 

dan pengalaman terakhir adalah perubahan kondisi ekonomi 

yang drastis. Semua pengalaman memunculkan konsep yang 

dipegangnya bahwa memang aborsi itu tidak boleh dilakukan, 

tetapi di hadapan beban-beban yang dapat memunculkan 

penderitaan besar, bagaimanapun juga tiap orang berhak untuk 

menyelamatkan diri dari ancaman itu. Jadi, walaupun perbuatan 

aborsi itu dipandangnya sebagai perbuatan melanggar kontrak 

sosial, tetapi di hadapan hak-hak individual tersebut, aborsi dapat 

dipandang sebagai jalan terakhir untuk menyelamatkan atau 

menghindarkan diri dari penderitaan selanjutnya yang lebih 

parah. Pilihan untuk melakukan atau mendukung tindakan 

aborsi dalam kondisi tersebut merupakan realisasi hak individual 

seseorang. Jadi Sifat kasuistik yang dimiliki responden merupakan 

wujud konkret dari orientasinya untuk menghormati hak-hak 

individual di dalam interaksi sosial. 

Penjelasan tentang semua jenjang pemahaman moral 

responden beserta dengan semua indikasi orientasinya, 
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menunjukkan bahwa pertumbuhan jenjang pemahaman moral 

tiap responden dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu 

pengalaman positif dan negatif di masa lalu dan kualitas 

pengertian yang dimilikinya tentang tema moral tersebut.  Semua 

faktor tersebut dapat berkaitan dengan agama, keluarga, orang 

lain yang berada di lingkungan sekitar dan masyarakat yang lebih 

luas. 

 

2. PEMAHAMAN MORAL SEBAGAI HASIL 

INTERNALISASI BUDI 

Psikologi moral sebagai bidang yang digeluti oleh 

Kohlberg berusaha menjelaskan kenyataan, kesadaran dan cara 

bertindak secara konkret dari seseorang. Artinya, psikologi moral 

berusaha menunjukkan kaitan antara perkembangan individu 

tersebut sebagai suatu kesadaran moral dengan genealogi 

moralitasnya dalam kesadaran itu. Pengandaian dasar yang 

dipakai adalah bahwa manusia sebagai individu memiliki 

hubungan timbal balik dengan lingkungannya. Dalam hubungan 

dengan lingkungan itulah, manusia sebagai individu, mengadakan 

penilaian moral yang menghasilkan pemahaman moral, dengan 

kualitas yang makin lama makin berkembang seiring dengan 

bertambahnya wawasan acuan dan pengalaman berinteraksi 

dalam hubungan itu. Karena itu, Kohlberg menyimpulkan bahwa 

pemahaman moral adalah suatu transformasi dari struktur 

pemikiran yang melakukan penilaian moral. Dengan 

menggunakan teori Kohlberg tersebut di atas, dapat dilihat 

bagaimana genealogi moralitas tentang aborsi dalam kesadaran 

responden. Dari penelusuran genealogis itu dapat disimpulkan 

bagaimana persepsi etisnya.  

Penelusuran genealogis moralitas dalam kesadaran 

responden menunjukkan adanya dua hal utama yang  berperan 
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dalam pembentukan moralitasnya tentang aborsi atau 

transformasi struktur pemikiran mereka yang menghasilkan 

persepsi etis tentang aborsi. Yang pertama adalah pengetahuan 

dan pengertian mereka masing-masing tentang tiga hal, yaitu: 

aborsi, hasil konsepsi dan saat kehidupan manusia. Pengetahuan 

dan pengertian ini adalah wawasan yang menjadi acuan pertama 

bagi budi responden dalam melakukan penilaian tersebut. 

Semakin luas wawasan tersebut, proses pertimbangan rasional 

untuk menilai menjadi makin dalam dan luas sehingga 

kemampuan responden untuk memilah mana yang baik dan tidak 

baik juga makin berkembang. Misalnya, secara menyolok, 

perbedaan cara penilaian tersebut, dapat dilihat pada responden 

yang berada di jenjang pertama dibandingkan dengan responden 

di jenjang kelima. Sumber pengetahuan satu-satunya dari 

responden di jenjang pertama adalah ajaran agama yang diterima 

semasa dia masih SMA, tidak pernah terlibat dalam kegiatan 

keagamaan apapun. Jadi, satu-satunya pengetahuan yang 

dimilikinya adalah pelajaran agama di SMA. Dia mengatakan, 

ajaran yang dia tahu hanya tentang aborsi yang dilarang oleh 

agama dan dia tidak setuju karena itu melanggar perintah agama, 

dosa. Ketika dia ditanya saat kapan hidup manusia dimulai, dia 

menyatakan tidak tahu. Pada saat berhadapan dengan tiga kasus, 

dia langsung menyatakan penolakannya pada kasus pertama dan 

ketiga, tetapi tidak bisa menjelaskan alasannya selain menyatakan 

bahwa itu melanggar perintah agama, berdosa. Pokoknya dia 

tidak setuju dengan tindakan aborsi dalam kasus itu. Penelusuran 

lebih lanjut, baru dapat mengungkapkan alasan penolakan yang 

sesungguhnya, yaitu usaha untuk selalu mendapatkan keamanan 

dalam hidup atau bebas dari hukum, dengan taat pada peraturan 

dan hukum. Bagaimanakah bila wawasan responden di jenjang 

pertama itu dibandingkan dengan wawasan responden di jenjang 

kelima? Responden yang berada di jenjang kelima memiliki 

pengetahuan tentang aborsi yang jauh lebih luas dibandingkan 
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responden di jenjang pertama. Sekalipun dia juga hanya lulusan 

SMA seperti halnya dengan responden di jenjang pertama. Selain 

tahu ajaran agamanya sendiri dengan cukup baik, dia juga 

terbuka menerima pengetahuan dari luar ajaran agamanya. 

Wawasan yang jauh lebih luas dari responden di jenjang pertama, 

membuat orientasi penilaiannya terbuka untuk kepentingan 

orang lain, baik secara individu maupun umum. Inilah perbedaan 

mendasar antara penilaiannya dengan responden di jenjang 

pertama.  

Hal lain yang juga memiliki peran penting dalam 

pembentukan pemahaman moralitas responden adalah faktor-

faktor di lingkungan hidup mereka masing-masing, yang  

dengannya mereka berinteraksi. Faktor berpengaruh yang 

ditemukan dalam kehidupan para responden adalah pengalaman 

dalam lima bidang, yaitu: keagamaan, keluarga, pengalaman tidak 

langsung dengan aborsi, ekonomi dan sosial. Berbagai 

pengalaman interaksi dalam lima bidang tersebut, baik 

pengalaman positif maupun negatif, meninggalkan bekas yang 

mendalam di ingatan mereka sehingga hal itu dijadikan salah satu 

acuan pokok untuk menilai tindakan aborsi. Misalnya: 

pengalaman pahit berinteraksi dengan keluarga atau dengan 

kondisi ekonomi membuat beberapa responden menyetujui 

tindakan aborsi sekalipun itu bertentangan dengan ajaran agama. 

Persetujuan itu diberikan karena adanya dorongan dalam diri 

mereka untuk menghindari kemungkinan terjadinya kembali 

pengalaman pahit itu. Dorongan itu memunculkan prinsip dalam 

diri mereka untuk menolak segala tindakan yang dapat membuat 

kejadian itu terulang lagi, sekalipun bukan pada diri sendiri. 

Prinsip ini mempengaruhi pertimbangan rasionya waktu menilai 

tindakan aborsi dalam kasus yang diajukan. Bila dilihatnya 

tindakan aborsi dalam kasus itu dapat menghindarkan terjadinya 

lagi peristiwa yang pernah dialami dulu, maka persetujuanlah 

yang diberikan. Tetapi bila tindakan aborsi itu justru membuat 
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peristiwa yang pernah dialami itu terjadi lagi, sekalipun pada 

orang lain, maka penolakanlah yang disampaikan. 

Pertimbangan rasional yang dilakukan oleh tiap 

responden dengan menggunakan pengetahuan dan pengalaman 

yang dimilikinya sebagai acuan, memunculkan pemahaman etis 

mereka masing-masing tentang aborsi. Jadi, dapat disimpulkan 

bahwa pemahaman etis merupakan hasil akhir dari proses oleh 

budi yang mengadakan pertimbangan baik buruknya tindakan itu 

dengan mengacu pada acuan pertama yaitu pengetahuan dan 

pengertian tentang aborsi, hasil konsepsi dan saat kehidupan 

manusia dimulai, dan acuan kedua yaitu hal yang ingin dihindari 

atau direproduksi lagi dalam hidup mereka.  
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II. DINAMIKA IMPERATIF KATEGORIS 

KEHENDAK BAIK DAN KEHENDAK BEBAS 

DALAM PERSEPSI ETIS RESPONDEN 

MENURUT JENJANG PEMAHAMAN 

MORALNYA 

Bertens mengartikan moral atau etika atau moralitas 

sebagai sifat moral atau keseluruhan asas dan nilai yang berkaitan 

dengan baik dan buruk (Bertens 2007:11-15). Karena itu dapat 

dikatakan bahwa pandangan etis atau persepsi etis seseorang akan 

menjadi dasar dari baik atau buruk perbuatannya. Persoalannya 

sekarang adalah: Apakah yang baik itu? Inilah pertanyaan utama 

yang mendasari teori moral Immanuel Kant. Seperti sudah 

dijelaskan dalam bagian konseptual,114 jawaban pertanyaan itu 

tidak terletak pada hal yang konkret dan subjektif karena hal 

yang konkret dan subjektif itu bisa berubah atau berbeda-beda 

atau tergantung pada subjeknya. Kebaikan yang dimaksud Kant 

adalah kebaikan yang ada pada tingkat kehendak subjek dengan 

finalitas atau tujuan akhir yang berada dalam dirinya sendiri 

sebagai subjek dan dalam tiap subjek manusia lain. Kebaikan ini 

adalah kebaikan yang dikehendaki oleh subjek secara bebas 

karena didasarkan pada keyakinannya akan pengertian dan 

pengenalan yang benar dan tepat tentang hal yang dikehendaki 

itu. Pengertian dan pengenalan memang merupakan data atau 

informasi yang berasal dari luar dirinya. Tetapi, data atau 

informasi itu sudah diolah oleh budi dan diterima serta diyakini 

sebagai kebenaran yang dapat berlaku secara universal sehingga 

dapat dikatakan bahwa pengertian itu sudah menjadi miliknya. 

Kehendak baik berdasarkan kebebasan seperti inilah yang 

menjadi imperatif kategoris, dasar dari moral otonom. Artinya, 

kehendak itu diputuskan tanpa ada pengaruh dari luar atau 

                                                           
114 Bagian Konseptual, halaman 126-129. 
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adanya faktor heteronom, yaitu rasa gembira, marah, sedih, 

keinginan dan sebagainya. 

Adanya proses pengolahan dan analisis oleh budi 

terhadap semua data dan informasi yang menghasilkan 

penerimaan kebenaran sebagai keyakinan menunjukkan bahwa 

hal itu berkaitan dengan kemampuan ideal subjek untuk 

melakukan penilaian etis atau baik dan buruknya atas data dan 

informasi tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan 

Lawrence Kohlberg bahwa sejauh mana kedewasaan moral 

seorang subjek ditentukan oleh kemampuan subjek tersebut 

dalam melakukan penilaian moral atau etis dalam relasi dengan 

lingkungan hidupnya. Cara yang dipakai oleh Kohlberg untuk 

menentukan jenjang kedewasaan pemahaman moral seorang 

subjek adalah dengan melihat bagaimana proses oleh budi subjek 

itu di dalam mengambil keputusan, yang dilakukan di hadapan 

realitas moral yang sedang dihadapinya. Seiring dengan semakin 

luas dan majunya acuan yang dimiliki, yaitu wawasan terhadap 

realitas moral tersebut, kemampuan budi untuk mengolah juga 

semakin berkembang dan subjek secara progresif menjadi 

semakin dewasa dalam pemahaman moralnya. Dalam arti, dia 

semakin maju dan dewasa dalam relasi etis dengan semua yang 

ada di luar dirinya: orang lain, lingkungan dan sebagainya. Hal 

ini tidak lepas dari pandangan Kohlberg bahwa manusia sebagai 

individu, memiliki hubungan timbal balik dengan 

lingkungannya. Pada jenjang tertinggi pemahaman moral yaitu 

jenjang keenam, seorang subjek bertindak berdasarkan pada 

prinsip-prinsip moral universal atau yang berlaku pada semua 

manusia. Dengan kata lain, seperti yang dikatakan oleh Kant 

sebagai kondisi yang bebas dari semua hal empiris yang subjektif. 

Karena itu dapat disimpulkan, untuk mengetahui 

apakah sebuah persepsi etis tentang sesuatu itu dibentuk 

berdasarkan imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak 
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bebas atau tidak, ada dua hal yang harus dilihat. Hal pertama 

adalah sejauh mana kebebasan untuk mendasari pembentukan 

itu? Sedangkan hal kedua adalah apakah manusia, baik yang ada 

dalam dirinya sendiri maupun dalam diri semua manusia lainnya, 

sudah menjadi finalitas dari persepsi tersebut? Tentu saja yang 

dimaksud sebagai manusia di sini adalah semua manusia, baik 

yang sudah menunjukkan kemampuan intelektual etisnya 

maupun yang belum, tidak mampu dan yang sudah tidak mampu 

lagi menunjukkan kemampuan itu. 

Berkaitan dengan persepsi etis responden tentang 

aborsi, kehadiran kehendak baik dan kehendak bebas inilah yang 

hendak dilihat dalam persepsi etis tersebut. Sejauh mana 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas tersebut 

menjiwai tiap responden dalam proses oleh budinya untuk 

mencapai persepsi etis tentang aborsi?  Jadi dua hal di atas itulah 

yang akan dijelaskan dalam bagian ini. Bagaimana realitas 

kehendak baik dan kehendak bebas yang mendasari persepsi etis 

responden? Setelah itu, akan dilihat, apakah yang menjadi tujuan 

akhir atau finalitasnya?  

 

1. REALITAS KEHENDAK BAIK DAN KEHENDAK 

BEBAS DALAM PANDANGAN ETIS RESPONDEN 

TENTANG ABORSI  

Telaah deskriptif menunjukkan adanya persepsi etis 

tentang aborsi yang dimiliki oleh para responden, baik persepsi 

yang menolak secara konsisten maupun persepsi yang bersifat 

kasuistik. Hasil analisis terhadap proses yang dilakukan oleh budi 

tiap responden tentang aborsi menunjukkan bahwa tidak ada 

seorangpun dari mereka (37 responden) yang mencapai jenjang 

pemahaman moral keenam atau yang orientasi persepsi etisnya 

adalah prinsip moral uinversal. Seperti sudah dijelaskan 
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sebelumnya, bahwa jenjang keenam atau tertinggi atau ideal dari 

pemahaman moral menurut Kohlberg adalah jenjang pemahaman 

moral atau pemikiran etis berdasarkan budi yang dewasa, yang 

memampukannya untuk dapat mengambil keputusan 

berdasarkan maksim sesuai dengan hukum moral universal. 

Menurut Kant, budi yang dewasa tersebut adalah budi yang 

mampu mengambil keputusan berdasarkan imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas. Karena itu secara singkat 

dapat disimpulkan: berdasarkan realitas tidak ada seorangpun 

responden yang mencapai jenjang keenam. Itu berarti, tidak ada 

seorangpun responden yang persepsi etisnya tentang aborsi 

diputuskan berdasarkan pada imperatif kategoris kehendak baik 

dan kehendak bebas menurut Kant. Bagaimanakah secara 

konkret dinamika realitas kehendak baik dan kehendak bebas 

responden dalam persepsi etis mereka masing-masing tersebut? 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa 

kenyataan tidak adanya seorangpun responden yang memutuskan 

persepsi etisnya dengan imperatif kategoris kehendak baik dan 

kehendak bebas, disebabkan oleh dua hal. Hal pertama adalah 

kualitas pengetahuan dan pengertian yang kurang atau tidak 

tepat. Sedangkan hal kedua adalah adanya pengaruh faktor 

heteronom dalam penolakan atau penerimaan tindakan aborsi. 

 

Kualitas Pengetahuan 

Kalau kerja budi yang dewasa dikaitkan dengan aborsi, 

berarti dalam mengambil keputusan tentang aborsi, subjek 

tersebut akan melibatkan informasi yang benar dan memadai dari 

berbagai sumber dan sudut pandang. Informasi yang benar dan 

memadai akan memunculkan pengertian yang benar dan 

keyakinan akan kebenarannya. Tetapi, kenyataan yang tidak 

dapat dipungkiri adalah adanya kondisi umum dalam masyarakat, 

yaitu kenyataan tentang kualitas pengetahuan yang dimiliki oleh 
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tiap orang itu berbeda-beda. Walaupun sebenarnya semua 

pengetahuan termasuk pengetahuan tentang aborsi dan hal-hal 

yang berkaitan itu memiliki kualitas isi dan keterbukaan yang 

sama bagi tiap orang. Faktanya, pengetahuan itu sampai pada tiap 

orang dengan kualitas keutuhan yang berbeda. Pada para 

responden, hal ini dapat dilihat dalam fakta yang ditemukan 

tentang adanya perbedaan pengetahuan mereka tentang aborsi, 

tentang hasil konsepsi dan tentang saat kehidupan manusia 

dimulai. Ada responden yang pengetahuannya hanya berdasarkan 

pada ajaran agama. Tetapi ada juga responden dengan 

pengetahuan yang juga berdasarkan pada sumber lain. Realitas 

perbedaan lain adalah perbedaan kualitas pengetahuan sekalipun 

bersumber pada ajaran agama yang sama. Ajaran agama berkaitan 

erat dengan iman dan pengertian akan ajaran itu serta unsur 

realisasinya. Bila ajaran agama ini dimengerti dengan baik dan 

benar maka hal itu akan diyakini atau diimani sebagai kebenaran, 

yang berarti mengandung juga unsur realisasi dari keyakinan atau 

iman akan kebenaran itu. Tetapi bisa juga terjadi bahwa 

pengertian yang dimiliki itu kurang tepat, kurang lengkap atau 

bahkan tidak benar sama sekali, sehingga keyakinan yang 

dimiliki juga salah. Kemungkinan lain lagi adalah adanya 

pengaruh dari tekanan-tekanan yang muncul karena penekanan 

pada sifat legalistis dari agama, misalnya penekanan pada dosa 

dan akibatnya. Akibat dari semua itu adalah realisasi sebagai 

patokan untuk penilaian moral dan pengambilan keputusannya 

juga menjadi tidak tepat dan salah. Inilah fakta yang ditemukan 

dalam kehidupan keagamaan para responden. Misalnya, fakta 

yang berkaitan dengan pengetahuan ajaran agama: ada banyak 

responden dengan agama yang sama, mengakui bahwa ajaran 

agama menjadi sumber utama pengetahuan mereka untuk 

menilai tindakan aborsi. Tetapi, mereka ternyata memiliki 

pengetahuan yang tidak sama. Salah satu contoh konkret adalah 

perbedaan pengetahuan akan ajaran agama yang berbicara 
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tentang usia hasil konsepsi dalam kandungan yang diyakini 

sebagai saat hidup manusia sudah ada sehingga tidak boleh lagi 

diaborsi. Beberapa responden mengatakan bahwa sejak dari awal 

kehamilan, aborsi sudah tidak boleh dilakukan. Tetapi ada juga 

responden dari agama yang sama mengatakan: sebulan lebih 

seminggu, 40 hari, 60 hari, 120 hari bahkan sampai enam atau 

tujuh bulan. 

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, bahwa ada tiga 

pengetahuan berkaitan dengan aborsi, yang perlu diketahui, yaitu 

tentang aborsi itu sendiri, tentang hasil konsepsi dan kapan 

kehidupannya sebagai manusia dimulai yang akan mempengaruhi 

pengertian tentang siapa itu hasil konsepsi.  

Bila pengertian tiap responden akan ajaran agamanya 

tentang aborsi dan hasil konsepsi dilihat secara mendalam 

berdasarkan pengertian menurut perpaduan pandangan Kant dan 

temuan di bidang ilmu biologi-embriologi dan genetika seperti 

sudah disebutkan di atas, maka masalah utama yang terlihat pada 

semua responden adalah tidak tepatnya pengertian mereka 

tentang hasil konsepsi.115 Tidak ada satupun responden yang 

memandang dan mengerti hasil konsepsi sebagai manusia atau 

subjek, sama seperti ibu yang sedang mengandungnya. Menurut 

pengakuan mereka, hal itu tidak pernah disampaikan dalam 

pengajaran agama yang pernah mereka ikuti, baik di sekolah 

maupun di tempat lain. Kebanyakan dari responden hanya tahu 

bahwa aborsi tidak diperbolehkan menurut agama mereka karena 

hal itu adalah tindakan membunuh sehingga merupakan 

perbuatan dosa besar. Dalam hal ini, semua agama sepakat 

                                                           
115 Beberapa responden bahkan menyatakan bahwa pengajaran agama yang 

mereka terima, tidak pernah  menyinggung secara langsung tentang apa itu 
hasil konsepsi. Definisi yang mereka sampaikan dalam wawancara adalah 
kesimpulan yang mereka peroleh berdasarkan pengetahuan mereka yang 
terbatas (bdk. Bagian Deskriptif, halaman 49-57). 
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mengatakan bahwa aborsi memang adalah tindakan pembunuhan 

yang adalah dosa.  

Pengetahuan terakhir di antara tiga pengetahuan yang 

sudah disebutkan adalah tentang kapan kehidupan manusia 

dimulai. Pengetahuan ini akan menentukan terbentuknya 

pengertian tentang apa dan siapa hasil konsepsi. Yang kemudian 

pada giliran berikutnya akan menentukan terbentuknya 

pengertian tentang aborsi yang benar. Pengertian yang benar 

tersebut akan menjadi dasar yang sesungguhnya bagi 

pengambilan keputusan etis. Jadi dalam konteks penilaian etis 

tentang aborsi, pengertian akan tiga hal itu merupakan hal yang 

saling berkaitan secara mendasar. Tetapi, realitas yang ada, baik 

berdasarkan temuan konseptual116 maupun temuan penelitian, 

adalah tidak adanya pendapat yang sama tentang sejak usia 

berapakah hasil konsepsi itu sudah menjadi manusia sehingga 

tindakan pengeluarannya dari rahim itu adalah dosa 

pembunuhan. Untuk mengatasi berbagai perbedaan ini, temuan 

penelitian menawarkan pandangan yang berdasarkan pada 

objektivitasnya yang ilmiah, yang seharusnya dapat diterima 

secara universal sebagai dasar kebenaran dalam membuat 

penilaian etis tentang aborsi. Pandangan itu adalah pandangan 

berdasarkan temuan penelitian secara biologis-embriologis-

genetis yang menyatakan bahwa hidup manusia dimulai langsung 

setelah konsepsi selesai dilakukan.  

Menurut teori Kant tentang imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas, kewajiban pertama dan 

utama berdasarkan imperatif kategoris tersebut adalah pengakuan 

dan perlindungan hidup semua manusia, baik yang sudah mampu 

                                                           
116 Yang memaparkan adanya pandangan yang berbeda-beda dari berbagai 

perspektif tentang aborsi. Bahkan perbedaan itu dapat ditemukan dalam 
perspektif yang sama, misalnya perspektif teologis (bdk. Bidang Konseptual, 
halaman 168-170). 
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melakukan kegiatan intelektualnya secara moral, maupun yang 

belum mampu, tidak mampu, dan mereka yang sudah tidak 

mampu lagi melakuan aktivitas intelektual secara moral. Dengan 

kata lain, perlindungan hidup manusia sudah harus dimulai sejak 

selesainya konsepsi. Pengertian tentang aborsi yang diturunkan 

dari perpaduan teori imperatif kategoris kehendak baik dan 

kehendak bebas Kant, temuan dari bidang biologi-embriologi-

genetika adalah tindakan aborsi dapat diartikan sebagai tindakan 

pembunuhan terhadap manusia yang berada dalam tahap awal 

kehidupannya.  

Pengertian lengkap seperti di atas itulah yang tidak 

dijumpai pada semua responden. Hampir semua responden 

memandang hasil konsepsi maksimal hanya sebagai calon 

manusia, belum sebagai manusia, yang hidupnya memiliki 

kesamaan nilai atau setara dengan hidup si ibu yang 

mengandungnya. Realisasi dari pengertian yang kurang tepat dan 

salah tentang aborsi, hasil konsepsi dan hidupnya inilah yang 

akhirnya menjadikan para responden tidak mampu mengambil 

keputusan berdasarkan kebenaran tentang hidup manusia.  

Tidak dikenalnya hasil konsepsi sebagai manusia yang 

hidup sehingga juga memiliki hak yang mendapatkan 

perlindungan hidup, juga diindikasikan oleh sikap semua 

responden yang selalu menempatkan ibu sebagai titik berangkat 

dan pokok penjelasan pandangan mereka. Penyebutan hasil 

konsepsi dalam pembicaraan hanya sekali atau dua kali, yaitu saat 

pertama kali mereka menyebutkan alasan penolakan pada aborsi. 

Dalam pembicaraan selanjutnya, semua responden tidak pernah 

menyinggung topik tentang hasil konsepsi, bahkan juga saat 

mereka menjelaskan pandangan berkaitan dengan semua kasus. 

Hal menarik lain yang ditemukan dalam penelitian 

adalah bahwa pengertian responden tentang aborsi terlihat 

terlepas dari pengetahuan tentang kapan hidup manusia itu 
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dimulai. Sekalipun ada responden yang dapat menyebutkan 

angka tertentu yang menunjukkan jumlah hari, saat hidup 

manusia dimulai, tetapi mereka tidak mengaitkannya sama sekali 

dengan pandangan mereka tentang aborsi. Seandainya tidak 

ditanya, mereka juga tidak akan menjelaskan hal kapan tepatnya 

kehidupan manusia dimulai. 

Ketiadaan pengetahuan yang benar dan memadai 

tentang aborsi, hasil konsepsi dan saat dimulainya hidup manusia 

seperti sudah dijelaskan di atas, berpengaruh pada kebebasan 

responden dalam membuat penilaian etis tentang aborsi, yaitu 

tidak berdasarkan pada keyakinannya bahwa tindakan aborsi 

adalah perbuatan yang tidak baik dan salah. Pengaruh itu dapat 

dilihat dalam alasan masing-masing, baik dalam alasan yang 

menolak maupun yang menerima aborsi. Pada responden yang 

menolak aborsi secara konsisten, alasan penolakan mereka 

berorientasikan pada keputusan untuk menjaga keteraturan dan 

hukum yang berlaku tentang aborsi (10 orang dari 37 orang 

responden atau 27,03%). Seorang yang lain lagi (2,7% dari 37 

orang responden), orientasi penolakannya adalah definisi 

kebaikan yang dikaitkan dengan kepentingannya sendiri 

berdasarkan pengalaman di masa lalu. Sedangkan pada responden 

yang menolak aborsi secara kasuistik, penolakan atau penerimaan 

diberikan berdasarkan kesesuaian tindakan aborsi dengan definisi 

kebaikan yang dimilikinya berdasarkan pengalaman di masa lalu. 

Bila dilakukannya tindakan aborsi itu lebih sesuai dengan usaha 

pencapaian kebaikan menurut definisi masing-masing, tindakan 

itu akan disetujui.  

 

Pengaruh Faktor Heteronom 

Ada dua jenis kebebasan dalam hidup manusia, yaitu 

kebebasan untuk dan kebebasan dari. Kebebasan yang dimaksud 

Kant adalah kebebasan untuk. Artinya kebebasan yang berasal 
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dari dalam diri subjek. Kebebasan yang adalah miliknya sendiri 

dan memampukannya untuk melakukan atau mengambil 

keputusan menurut maksimnya yang subjektif tetapi sekaligus 

bersifat universal. Sedangkan kebebasan dari adalah kebebasan 

dari hal tertentu di luar diri. Orang yang memiliki kebebasan 

untuk adalah orang yang sudah pasti memiliki kebebasan dari 

semua hal di luar dirinya, yang disebut oleh Kant sebagai faktor 

heteronom dan dapat berpengaruh dalam pelaksanaan kewajiban 

menurut imperatif kategoris. Tetapi hal itu belum tentu berlaku 

sebaliknya. Kebebasan untuk kemudian terwujud dalam tindakan 

memilih dan memutuskan untuk melakukan kewajiban. Pilihan 

dan keputusan melakukan kewajiban itu didasarkan pada 

keyakinannya akan kebenaran tentang tindakan aborsi sebagai 

tindakan yang salah karena membunuh seorang manusia yang 

berada pada tahap awal kehidupan. Keyakinan akan kebenaran 

itulah yang menjadi maksimnya. Jadi, sesuai dengan teori Kant, 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas tentang 

aborsi adalah penolakan berdasarkan kebebasan untuk terhadap 

aborsi, yang didasarkan pada kepercayaan dan keyakinan akan 

kebenaran dan keyakinan pada tiga pengetahuan yang berkaitan 

dengan aborsi: saat hidup manusia dimulai, pengertian hasil 

konsepsi dan pengertian tentang aborsi. 

Adanya pengaruh berbagai faktor heteronom adalah hal 

kedua yang membuat semua responden penelitian tidak bisa 

membuat penilaian etis tentang aborsi secara penuh berdasarkan 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas atau 

berdasarkan kebebasan untuk. Keberadaan faktor heteronom itu 

terlihat dalam alasan yang digunakan responden untuk menolak 

atau menerima tindakan aborsi dalam ketiga kasus yang diajukan 

selama penelitian. 

Semua faktor heteronom yang ditemukan dalam 

kehidupan para responden: keagamaan, keluarga, pengalaman 
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tidak langsung dengan aborsi, ekonomi dan sosial, merupakan 

faktor yang berkaitan dengan pengalaman. Kata pengalaman 

mengindikasikan bahwa tiap manusia memiliki ingatan atau 

memori yang selalu ada dalam hidup, sampai hidup itu sendiri 

berakhir. Dari pengalaman semua responden akan faktor-faktor 

berpengaruh tersebut, terlihat bahwa baik pengalaman positif 

atau menyenangkan maupun pengalaman negatif atau tidak 

menyenangkan dan menyakitkan, yang kualitasnya dalam dan 

kuat, walaupun sudah terjadi di masa lampau, masih dapat 

berpengaruh dalam hidup mereka. Pengaruh itu terekspresi 

dalam kecenderungan yang kuat untuk menjadikannya sebagai 

salah satu tolok ukur dalam membuat berbagai keputusan tentang 

hal-hal yang dapat mengingatkan mereka pada hal positif atau 

negatif yang mereka terima karena pengalaman itu (bdk. Linn et 

al. 1998:42-43; Linn et al. 1994:3).117 

 

Pengalaman berinteraksi dengan agama  

Melalui berbagai alasan yang diberikan, dapat dilihat 

bahwa semua penolakan terhadap aborsi yang dinyatakan oleh 

responden, baik yang konsisten maupun yang kasuistik, bukanlah 

penolakan yang diberikan karena adanya kepercayaan dan 

keyakinan pada kebenaran akan tiga pengetahuan yang berkaitan 

dengan aborsi tersebut. Penolakan itu lebih merupakan 

penolakan yang dipengaruhi oleh faktor heteronom. 

Dari antara lima faktor heteronom yang ditemukan 

dalam penelitian, faktor agama merupakan faktor yang paling 

banyak memiliki pengaruh pada responden (100%) sekalipun 

                                                           
117 Dalam 2 buku tersebut, Linn et al. berbicara mengenai pengaruh berbagai 

pengalaman di masa lalu terhadap kesehatan hidup batin di masa yang akan 
datang. Jadi kesehatan hidup batin seseorang tergantung pada jenis 
pengalaman yang banyak tersimpan dalam ingatan.  
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kualitas pengaruhnya berbeda-beda. Ada yang memang sangat 

dipengaruhi hanya oleh faktor tersebut tetapi ada juga yang 

bercampur dengan pengaruh faktor lain dan dalam percampuran 

itu faktor agama bukan merupakan faktor dominan. Bagi sebagian 

masyarakat Indonesia, pengalaman berinteraksi dengan agama 

dapat dibandingkan dengan pengalaman berinteraksi sehari-hari 

dengan otoritas yang memiliki kebenaran. Banyak orang 

dibiasakan hidup dalam lingkungan agamis, di hadapan kebiasaan 

agamis dan hukum-hukum agama, tanpa merasa perlu atau harus 

mempertanyakan lagi kebenarannya. Apa yang disampaikan dan 

diajarkan atas nama agama, itu harus diterima apa adanya. 

Bahkan, ada cukup banyak daerah di Indonesia yang 

penduduknya memiliki agama sama. Suasana homogen ini terjadi 

misalnya seperti yang dialami oleh seorang responden dari 

Sumatra. Suasana itu membentuk cara hidup dan berpikirnya 

karena dari sejak dia belum dapat mengerti, sampai dia pergi 

merantau, suasana itulah yang dihadapinya. Jadi dapat dimengerti 

bila semua responden memperlakukan agama lebih sebagai 

otoritas yang pasti selalu benar. Berdasarkan sikap dan konsep 

seperti itu, secara konkret, pengaruh faktor agama terwujud 

dalam sikap mereka yang menerima ajaran agama hanya karena 

itu berasal dari agama yang harus dipercaya dan dipertahankan. 

Dengan kata lain, pengaruh yang muncul dari agama adalah 

pengaruh tekanan-tekanan yang dirasakan oleh responden 

karena penekanan pada sifat legalistis dan hukum dari agama.  

Berkaitan dengan tindakan aborsi, karena tindakan ini 

dilarang oleh hukum agama, maka merekapun menyatakan 

ketidaksetujuannya. Dengan kata lain, faktor agama menjadi 

faktor heteronom dalam pembentukan persepsi etis mereka 

tentang aborsi. Oleh sebab itu dapat dimengerti bila ada beberapa 

responden yang memiliki pandangan etis menolak aborsi secara 

konsisten padahal belum mencapai jenjang keenam pemahaman 

moral. Penolakan yang konsisten itu hanya berdasarkan pada 
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alasan untuk mempertahankan ajaran atau hukum agama, bukan 

mempertahankan sebuah kebenaran yang diyakininya dan yang 

dijaga kelangsungannya oleh ajaran agama. 

 

Pengalaman berinteraksi dengan keluarga 

Faktor heteronom kedua yang sangat berpengaruh adalah 

faktor keluarga, yaitu berupa pengalaman dengan berbagai situasi 

dan kondisi kehidupan dalam keluarga. Sekalipun jumlah 

responden yang dipengaruhi oleh faktor keluarga itu lebih sedikit 

yaitu 22 orang dari 37 orang responden (59,46%), tetapi faktor 

tersebut memiliki pengaruh yang sangat kuat. Hal ini 

ditunjukkan terutama bila faktor tersebut ditemukan bersama 

dengan faktor-faktor lain. Saat itu faktor keluarga selalu menjadi 

yang paling dominan, khususnya pengalaman interaksi dalam 

keluarga pada saat seseorang masih berada dalam tahap-tahap 

awal pertumbuhannya.118 Berdasarkan pengalamannya 

menangani banyak kasus, Linn et al. (1988) menguraikan secara 

panjang lebar bahwa masa hidup bersama keluarga pertama di 

mana dia lahir dan dibesarkan, merupakan masa yang paling 

berkualitas dalam pembentukan sikap, cara berpikir dan banyak 

hal lain dalam hidup. Jadi pengaruh yang muncul tergantung dari 

pengalaman yang dialaminya selama masa itu. Teori Linn et al. 

                                                           
118 Linn et al. dalam bukunya (1988) menulis bahwa pengalaman interaksi 

dengan orang yang paling dekat dan yang paling berpengaruh bagi 
kelangsungan pertumbuhan diri dan hidup merupakan pengalaman yang 
paling berpengaruh dalam hidup selanjutnya.  Linn et al. selanjutnya 
mengatakan, masa hidup manusia, sejak dari awal sampai akhir kehidupan, 
adalah merupakan suatu perjalanan pertumbuhan yang terbagi menjadi 
delapan masa: masa bayi (sampai berusia 2 tahun), masa kanak-kanak awal 
(2-3 tahun), masa bermain (3-5 tahun), masa sekolah (6-12 tahun), masa 
adolesen (12-18 tahun), masa dewasa muda (19-25 tahun), masa dewasa 
(35-65 tahun), masa tua (65 tahun ke atas) (1988:23). Semua pengalaman 
dalam masa hidup di mana manusia berada dalam kondisi paling lemah, 
akan menjadi pengalaman yang berpengaruh paling besar dalam hidup 
selanjutnya. 



263 
 

yang disebutkan di atas itulah yang dapat menjelaskan mengapa 

faktor keluarga menjadi faktor yang dominan.  

Dominasi faktor keluarga dapat terekspresikan dalam dua 

bentuk yang berbeda. Bentuk yang pertama adalah yang 

mendewasakan orang itu. Artinya pengalaman bersama keluarga, 

baik negatif maupun positif, tidak membuat seseorang 

menyingkirkan prinsip-prinsip universal yang berlaku bagi 

semua manusia, hanya untuk kepentingannya sendiri. Atau 

karena dia tidak mau mengalami peristiwa yang sudah 

menyakitinya dulu, atau untuk mereproduksi kembali peristiwa 

yang menyenangkan. Sedangkan bentuk kedua, ada pada sikap 

yang menjadikan pengalaman itu sebagai patokan penilaian atau 

pembuatan keputusan. Artinya, pengalaman positif dan negatif 

itu dijadikan patokan dalam menilai sesuatu dan mengambil 

keputusan supaya dia terhindar dari pengalaman negatif yang 

pernah dialaminya dulu atau supaya pengalaman menyenangkan 

dulu itu dapat dialaminya lagi sekarang. Dari penjelasan tentang 

bentuk kedua dari dominasi pengalaman dengan keluarga, 

terlihat adanya karakter subjektif dari pengalaman karena 

pengalaman dengan keluarga yang dialami oleh tiap orang itu 

berbeda-beda. Oleh karena itu, hal pengalaman ini tidak bisa 

dijadikan sebagai salah satu faktor universal bagi pembentukan 

persepsi etis.  

Semua responden yang dipengaruhi oleh faktor 

keluarga, menunjukkan bahwa bentuk dominasi pengaruh yang 

terjadi pada mereka adalah bentuk yang kedua. Jadi, pengaruh 

faktor keluarga pada para responden menunjukkan dan sekaligus 

mendukung penentuan faktor keluarga tersebut sebagai faktor 

heteronom dalam pembentukan persepsi etis mereka. 

Memang tiap orang tidak bisa lepas dari pengalaman dan 

pengaruhnya dalam hidup, tapi bila dikaitkan dengan imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas, maka pengalaman 
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dan pengaruhnya tidak akan mempengaruhi pribadi orang itu 

untuk memilih kebenaran karena hal itu memang benar secara 

universal. Sedangkan bila kebenaran itu adalah kebenaran yang 

berdasarkan pada pengalaman seseorang, maka kebenaran itu 

tidak bisa menjadi kebenaran universal karena bentuk dan 

kualitas pengalaman tiap orang itu berbeda-beda. 

 

Pengalaman dengan faktor ekonomi dan sosial 

Pengalaman dengan faktor ekonomi dan pandangan sosial 

merupakan faktor heteronom berikutnya yang berpengaruh 

dalam pembentukan persepsi etis responden tentang aborsi. 

Beberapa responden mengalami pengalaman negatif yang 

mengecewakan berkaitan dengan situasi dan kondisi ekonomi 

keluarga yang lemah. Pengaruh dari kekecewaan ini 

terekspresikan dalam bentuk fokus responden untuk 

menghindarkan reproduksi pengalaman pahit karena kondisi 

ekonomi yang lemah tersebut, misalnya kegagalan meraih 

sesuatu, penderitaan dan sebagainya. Hal itu kemudian menjadi 

salah satu patokan utama bagi mereka di dalam membuat 

penilaian etis dan di dalam pengambilan keputusan. Walaupun 

hanya menjadi salah satu patokan utama, tetapi pengaruhnya 

lebih kuat dari pada patokan agama yang dimiliki. Adanya fokus 

untuk menghindari sebisa mungkin terjadinya reproduksi 

pengalaman pahit tersebut, membuat responden tidak dapat 

berpegang pada kebenaran tentang manusia dan kehidupannya di 

dalam merumuskan persepsi etisnya tentang aborsi. Dengan kata 

lain, pengalaman negatif dengan situasi dan kondisi ekonomi dan 

pandangan sosial, merupakan faktor heteronom bagi kehendak 

baik dan kehendak bebas responden untuk menentukan 

pandangan etisnya tentang aborsi. 
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Pengalaman tidak langsung dengan aborsi 

Berdasarkan ungkapan mereka sendiri, dapat disimpulkan 

bahwa ada cukup banyak responden yang dipengaruhi oleh 

pengalaman tidak langsung dengan aborsi, yaitu 9 dari 12 orang 

(75% atau 24,32% dari jumlah total responden penelitian). Pada 

delapan responden, pengaruh itu berwujud pada peneguhan 

untuk menolak aborsi. Sedangkan pada seorang responden, secara 

kasuistik, pengalaman itu justru meneguhkan dia untuk 

mendukung dilaksanakannya aborsi pada kasus kedua. 

Istilah pengalaman yang dipakai di sini menunjukkan 

adanya unsur subjektif berkaitan dengan perasaan dari apa yang 

dialami. Artinya, walaupun pengalaman itu memiliki nama dan 

isi yang sama, yaitu pengalaman tidak langsung dengan aborsi, 

bentuk dan kesan yang dialami oleh tiap responden itu berbeda 

atau bersifat subjektif dan empiris, dengan intensitas yang 

berbeda pada tiap responden. Subjektivitas yang empiris ini 

terlihat dalam berbagai perasaan responden yang muncul karena 

pengalaman tersebut. Ada yang merasa sedih dan kecewa karena 

kehilangan sahabat akibat aborsi, takut terhadap sanksi hukum 

dan takut pada penderitaan yang dapat disebabkan oleh aborsi 

yang tidak berhasil. Perasaan-perasaan yang subjektif dan empiris 

itulah yang dijadikan dasar pendukung untuk menolak aborsi.  

Wujud sebagai perasaan, sifat subjektif dan empiris 

serta pengaruhnya sebagai dasar pendukung untuk menolak 

aborsi, menjadikan pengalaman tidak langsung dengan aborsi 

sebagai faktor heteronom dalam pembentukan persepsi etis 

responden, baik responden yang berpandangan etis secara 

konsisten menolak aborsi maupun responden yang kasuistik 

dalam pandangan etisnya tentang aborsi. Karena itu dapat 

disimpulkan, bahwa moral tentang aborsi yang mereka miliki, 

bukanlah moral yang otonom, melainkan moral yang heteronom. 

Artinya bahwa di dalam proses pembentukan persepsi etis 
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tersebut, tiap responden tidak memutuskan berdasarkan otonomi 

kehendak baik dan kehendak bebasnya secara sepenuh atau 

dengan kata lain, dapat dikatakan, belum ada kebebasan yang 

sepenuhnya. 

Keberadaan faktor heteronom di atas dalam hidup 

responden (sekalipun jenis dan kualitasnya berbeda-beda pada 

tiap responden) ditambah dengan kondisi tidak tepat atau tidak 

lengkap dan  memadainya pengetahuan tentang tiga hal tentang 

aborsi, merupakan bukti bahwa tidak ada satupun responden 

yang persepsi etisnya tentang aborsi berdasarkan pada imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas. 

 

2.  FINALITAS MANUSIA DALAM DIRINYA SENDIRI 

DALAM PANDANGAN ETIS RESPONDEN 

TENTANG ABORSI 

Patokan kedua untuk melihat sejauh mana dinamika 

kebebasan dalam persepsi etis responden adalah dengan melihat 

sejauh mana martabat manusia dalam dirinya sendiri dan dalam 

tiap manusia lainnya sebagai tujuan akhir dari pandangan etis 

tersebut. 

Menurut Kant, martabat mendasar yang bersifat universal 

dari manusia adalah sebagai subjek dari budi praktis. Realisasi 

konkret yang ideal dari martabat itu adalah bahwa dia sendiri 

yang menjadi pelaku utama dalam perbuatan. Tiap perbuatan 

harus berasal dari dirinya sendiri yang diputuskan berdasarkan 

moralnya yang otonom, atau diputuskan berdasarkan suatu proses 

budi dengan pengetahuan yang memadai dan bebas dari faktor 

heteronom, dan tujuannya adalah tiap manusia, dirinya dan 

orang lain. Karena dia yang memutuskan sendiri secara bebas, 

berarti dia juga yang seharusnya bertanggung jawab dalam 

merencanakan perbuatan dengan tujuan akhir yang berasal dan 
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untuk dirinya sendiri dan pada saat yang sama juga untuk setiap 

manusia lainnya. Jadi tiap manusia adalah selalu tujuan akhir. 

Implikasinya, tidak ada satu manusiapun yang dapat dijadikan 

objek atau alat atau diinstrumentalisasikan untuk kepentingan 

orang lain. Perbuatan ideal seperti yang diungkapkan di atas, 

mengandaikan adanya kehendak baik dan kehendak bebas yang 

penuh atau subjek tersebut memiliki otonomi kehendak. 

Pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa tidak 

ada satupun responden yang persepsi etisnya tentang aborsi 

dibentuk berdasarkan otonomi kehendak yang disebabkan oleh 

pengaruh dari dua unsur. Unsur pertama yaitu pengetahuan dan 

pengertian yang tidak memadai dari tiga hal berkaitan dengan 

aborsi (tidak lengkap, kurang tepat, bahkan ada yang salah). 

Unsur kedua adalah pengaruh berbagai faktor heteronom yang 

berbeda-beda pada masing-masing responden. Itulah yang 

mempengaruhi mereka sehingga mereka tidak dapat memutuskan 

berdasarkan kebenaran universal tentang martabat manusia. 

Dalam arti, karena adanya dua unsur yang berpengaruh itu, 

responden belum mampu menempatkan dan memandang hidup 

manusia lain pada tempatnya: khususnya hasil konsepsi, yaitu 

sebagai tujuan akhir dari persepsi etisnya tentang aborsi, tetapi 

lebih sebagai objek untuk mencapai tujuan tertentu. 

Ketidakmampuan ini terlihat baik dalam penolakan maupun 

penerimaan responden pada tindakan aborsi dalam semua kasus. 

 

Dalam Tindakan Menerima Aborsi  

Dari 37 orang responden, ada 14 orang responden 

(37,84%) yang menyetujui tindakan aborsi dalam kasus pertama, 

20 orang (54,05%) di kasus kedua dan 5 orang (13,51%) di kasus 

ketiga. Penempatan hidup semua manusia sebagai finalitas dalam 

pertimbangan untuk memutuskan menyetujui atau menolak 

aborsi dalam semua kasus berarti memandang bahwa baik hidup 
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ibu maupun hidup hasil konsepsi memiliki nilai yang sama atau 

setara. Karena itu, baik hidup ibu maupun hidup hasil konsepsi 

tidak boleh dijadikan objek untuk mencapai tujuan. Sejauh mana 

mereka menempatkan finalitas itu dalam persepsi etis mereka 

tentang aborsi dapat dilihat melalui proses budi mereka dalam 

menerima tindakan aborsi di kasus-kasus tersebut. 

 

Penerimaan kasus pertama 

Permintaan gadis di kasus pertama untuk dilakukannya 

aborsi, merupakan permintaan yang dipengaruhi oleh faktor 

heteronom yang kuat, yaitu keinginan untuk lepas dari beban 

mental karena hamil akibat diperkosa. Dengan adanya pengaruh 

faktor heteronom tersebut, dia menempatkan hidupnya sendiri 

dalam posisi berhadapan secara frontal dengan hidup hasil 

konsepsi yang dikandungnya. Artinya, kalau bukan hasil konsepsi 

yang mati melalui aborsi, maka dia yang harus mati melalui 

bunuh diri. Dari keputusan ini terlihat bahwa dia bertindak tidak 

dengan moralnya yang otonom, dan tidak sesuai dengan 

imperatif kategoris tentang perlindungan hidup sejak dari awal.  

Pada 14 responden (37,84%) yang menyetujui tindakan 

aborsi di kasus pertama, ditemukan adanya empat pertimbangan 

sebagai dasar, yang kesemuanya menunjukkan bahwa mereka 

belum menempatkan hidup semua manusia secara sama sebagai 

finalitas dari keputusan tersebut. 

Pertimbangan pertama adalah pertimbangan yang 

didasarkan pada pandangan mereka bahwa si gadis tidak bahagia 

karena hamil akibat diperkosa. Pandangan itu merupakan 

kesimpulan yang diambil dari kondisi si gadis yang malu, 

tertekan bahkan ingin bunuh diri bila aborsi tidak dilakukan. 

Karena itu, mereka memutuskan untuk menyetujui tindakan 

aborsi yang mengakibatkan kematian hasil konsepsi, demi 
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menyelamatkan hidup gadis itu dan kebahagiaannya di masa 

depan. Dengan kata lain, bagi mereka, hanya gadis itu yang 

dipandang sebagai manusia yang harus diselamatkan hidupnya. 

Sedangkan hidup hasil konsepsi atau manusia yang berada pada 

masa awal kehidupannya, dipandang sebagai objek sehingga 

dapat dijadikan alat untuk mewujudkan kembalinya kebahagiaan 

gadis itu. 

Pertimbangan kedua sebenarnya memandang hasil 

konsepsi yang dikandung gadis itu juga memiliki hidup. Tetapi 

responden tersebut tetap menyetujui tindakan aborsi karena 

adanya ancaman si gadis untuk bunuh diri. Jadi, sepertinya ada 

konfrontasi frontal antara nyawa si gadis sebagai ibu dan nyawa 

hasil konsepsi. Karena itu, setelah suatu pertimbangan 

berdasarkan untung dan rugi, dia menyetujui diadakannya aborsi. 

Minimal dengan aborsi itu, satu nyawa yang dipandang memiliki 

kemungkinan lebih besar untuk hidup, yaitu si ibu, dapat 

diselamatkan. Padahal kalau dilihat dalam arti yang 

sesungguhnya, konfrontasi frontal tersebut bukanlah dalam arti 

yang sesungguhnya. Konfrontasi itu dijadikan frontal secara 

sengaja oleh keinginan si gadis untuk bunuh diri. Karena itu, 

keadaan ini tidak bisa disebut sebagai konfrontasi frontal yang 

sesungguhnya antara nyawa ibu dan nyawa hasil konsepsi. 

Nyawa hasil konsepsi dijadikan sebagai alat untuk membatalkan 

kemungkinan bunuh diri dari ibunya. Kepastian akan kematian 

dari pihak hasil konsepsi dibandingkan dengan kemungkinan 

kehilangan nyawa yang dibuat dengan sengaja dari pihak ibu. 

Kesimpulannya, dalam pertimbangan kedua inipun, responden 

belum menempatkan hidup setiap manusia sebagai finalitas dari 

persepsi etisnya. 

Baik pertimbangan pertama maupun pertimbangan 

kedua, yang membuat responden menyetujui aborsi dalam kasus 

pertama, juga dipengaruhi oleh pemikiran tentang satu 
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kemungkinan yang dapat terjadi bila anak itu jadi dilahirkan. 

Yaitu, bahwa si anak akan lebih menderita karena tidak tahu 

siapa yang menjadi ayahnya, kemungkinan akan sering menjadi 

bahan ejekan, kemungkinan pertumbuhan akan terganggu karena 

semua masalah itu, dan sebagainya. Jadi berdasarkan ceritanya 

lebih lanjut, dapat disimpulkan bahwa alasan ini sebenarnya 

diambil karena adanya pengaruh faktor heteronom, yaitu 

dorongan untuk menghindar sebisa mungkin atau menghalangi 

terjadinya pengalaman penderitaan itu, baik pada dirinya sendiri 

maupun pada orang lain. Dorongan itu muncul sebagai akibat 

dari penderitaan yang pernah dialaminya sendiri bersama 

keluarga. Karena merasakan sendiri, sakit yang diakibatkan, maka 

dia memandang pengalaman seperti itu sebagai hal yang tidak 

baik. Oleh karena itu, sedapat mungkin diusahakan agar itu tidak 

terjadi lagi, sekalipun harus mengurbankan nyawa hasil konsepsi. 

Jadi, dalam pertimbangan inipun ditunjukkan bahwa responden 

belum menempatkan hidup hasil konsepsi sebagai finalitas. 

Hidup hasil konsepsi yang sudah ada dan pasti itu hanya 

dipandang sebagai objek dan dibandingkan dengan sesuatu yang 

belum pasti terjadi dan ada. Nyawa hasil konsepsi dijadikan alat 

untuk menghapus kemungkinan penderitaan di masa depan. 

Dalam pertimbangan ini, responden juga terlihat menempatkan 

diri di tempat yang lebih tinggi dari hasil konsepsi dengan 

menentukan mati hidupnya orang lain untuk mencegah 

terjadinya hal yang dipandangnya sebagai ketidakbaikan. 

Ketiga, adalah pertimbangan berdasarkan pada 

gabungan pengaruh dua faktor heteronom. Faktor heteronom 

pertama adalah pengalaman di masa lalu yang dipandang sebagai 

hal tidak baik, karena itu harus dihindari. Pengalaman itu adalah 

Pengalaman hidup keras dengan keluarga membuatnya sangat 

dekat dan tergantung serta memutlakkan peran ibu dalam 

pertumbuhan anak, sehingga sebenarnya dia cenderung untuk 

menyetujui tindakan aborsi dalam kasus pertama. Faktor 
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heteronom kedua adalah ajaran agama yang melarang aborsi. Jadi, 

di satu pihak, dia cenderung untuk menerima tindakan aborsi, di 

lain pihak dia takut dengan sanksi dari ajaran agama. 

Kebingungan ini membuat dia memutuskan untuk tidak masuk 

dalam kasus. Kalau memang gadis itu sudah memutuskan untuk 

aborsi, dia hanya menyetujui saja. Jadi, dalam pertimbangan 

inipun, kesetaraan nilai hidup hasil konsepsi dan hidup ibu sama 

sekali tidak diperhitungkan. 

Keempat, adalah pertimbangan yang dikemukakan oleh 

seorang responden terakhir, yang dengan jelas mendasarkan 

alasannya pada pengertian yang salah tentang aborsi. Dia 

mengatakan bahwa aborsi adalah pengeluaran hasil konsepsi yang 

masih berupa gumpalan darah, belum menjadi anak, belum 

hidup. Berdasarkan pernyataannya tersebut, dapat dimengerti 

bila dia juga tidak dapat memandang hasil konsepsi sebagai juga 

manusia yang hidup, dan hidup itu memiliki kesetaraan nilai 

dengan hidup ibu. Karena itu, sekalipun tidak bisa mengambil 

keputusan antara menerima atau menolak aborsi dalam kasus 

pertama, dia menyatakan akan mengaborsi kehamilannya bila dia 

sendiri yang mengalami kasus pertama itu.  

Jadi dalam empat pertimbangan di atas, terlihat bahwa 

mereka semua tidak menempatkan hidup hasil konsepsi sebagai 

tujuan akhir dari keputusannya untuk menyetujui tindakan 

aborsi dalam kasus pertama.  

 

Penerimaan kasus kedua 

Seperti halnya keputusan untuk aborsi yang dibuat oleh 

gadis dalam kasus pertama, keputusan untuk mengaborsi 

kehamilan gadis cacat mental karena inses juga merupakan 

keputusan yang dipengaruhi oleh faktor heteronom. Yaitu, 

kondisi sosial dan ekonomi. Kondisi sosial berupa rasa malu 
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karena kehamilan itu terjadi karena inses. Sedangkan kondisi 

ekonomi berupa keyakinan bahwa keluarga pasti tidak akan 

mampu menghidupi bila anak itu dilahirkan kelak. Untuk 

kehidupan anak itu secara normal saja, mereka sudah tidak layak, 

apalagi ada kemungkinan bahwa anak itu juga dapat menjadi 

cacat mental seperti ibunya.  

Di antara 20 responden (54,05%) yang menyetujui 

tindakan aborsi dalam kasus kedua, ditemukan tiga macam alasan 

yang dapat disarikan dari semua alasan yang dikemukakan oleh 

tiap responden. Alasan pertama merupakan alasan yang 

dipengaruhi faktor heteronom yang berkaitan dengan perasaan. 

Yaitu rasa kasihan dan keinginan menolong demi kebaikan 

semua pihak. Rasa kasihan itu berdasarkan pada kemungkinan 

cacat yang akan dialami oleh hasil konsepsi bila jadi dilahirkan. 

Bila dia sungguh dilahirkan dan cacat, kondisi itu akan 

menambah beban. Jadi responden melihat kemungkinan 

penderitaan yang jauh lebih besar daripada kebaikannya. Analisis 

untuk melihat bagaimana responden menempatkan perlindungan 

hidup manusia sebagai finalitas keputusan etis menunjukkan 

bahwa semua responden yang menerima tindakan aborsi dalam 

kasus kedua dengan alasan pertama ini, tidak menempatkan hasil 

konsepsi sebagai manusia yang hidupnya juga harus dilindungi 

dan dijadikan tujuan akhir dari semua perbuatan. Seperti halnya 

proses pertimbangan untuk menerima aborsi pada kasus pertama, 

dalam kasus kedua ini, responden dengan alasan pertama 

menghadapkan hidup hasil konsepsi dengan kemungkinan 

penderitaan besar, baik bagi diri hasil konsepsi itu sendiri 

maupun bagi keluarganya. Suatu kemungkinan tetaplah 

kemungkinan yang bisa saja tidak terjadi. Karena itu, hal tersebut 

tidak setara bila dibandingkan dengan hidup yang sudah pasti ada 

dan menjadi dasar mutlak dari adanya semua kejadian. Hidup 

manusia yang seharusnya menjadi tujuan akhir dari setiap 

perbuatan, justru dijadikan sarana untuk mewujudkan kondisi 
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bebas dari kemungkinan menderita di masa depan. Secara khusus 

seorang responden, mengambil alasan ini karena dipengaruhi 

juga oleh faktor heteronom lainnya, yaitu pengalaman menerima 

sikap keras dari orang tuanya, sehingga dia bertumbuh menjadi 

anak yang pasif, menerima segala keputusan dari pihak yang 

dipandangnya sebagai otoritas. Menurut pengalamannya, yang 

lebih memiliki otoritas adalah kedua orang tuanya daripada 

agama. Pengalaman itu mencetak prinsip dalam dirinya bahwa 

yang benar dan paling baik adalah taat pada kedua orang tua. 

Kesimpulannya, responden dengan alasan pertama ini, tidak 

melihat perlindungan hidup hasil konsepsi juga sebagai tujuan 

akhir yang nilai hidupnya setara dengan semua anggota keluarga 

lainnya. 

Alasan kedua yang dipakai berkaitan dengan 

penerimaan aborsi dalam kasus kedua adalah alasan yang 

berdasarkan pada ajaran agama. Dua responden langsung 

menyatakan persetujuannya, seorang responden lain 

menyarankan untuk berkonsultasi dengan tokoh agama sebelum 

benar-benar memutuskan untuk aborsi. Hal yang cukup 

mengejutkan karena sebenarnya agama yang dianutnya melarang 

tindakan aborsi. Hal tersebut dapat terjadi karena fokus yang 

tidak tepat untuk menilai kasus ini. Fokus penilaian mereka 

bukanlah tindakan aborsinya, tetapi latar belakang tindakan yang 

menyebabkan kehamilan itu, yaitu inses. Jadi, karena kehamilan 

itu terjadi sebagai akibat dari inses maka harus diaborsi. 

Kesimpulan, hidup hasil konsepsi sama sekali bukan 

pertimbangan untuk memutuskan persetujuan itu. 

Alasan penerimaan ketiga yang dikemukakan oleh 

responden juga merupakan alasan dengan fokus penilaian yang 

salah tetapi tidak berdasarkan pada ajaran agama, sekalipun fokus 

yang salah juga pada latar belakang penyebab terjadinya 

kehamilan. Pada alasan kedua, penyebab terjadinya kehamilan 
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dinilai dengan tindakan yang bertentangan dengan ajaran agama, 

sedangkan pada alasan ketiga penyebab terjadinya kehamilan 

dinilai sebagai kehamilan yang tidak disengaja. Karena itu,  

kehamilan tersebut dapat diaborsi. Jadi, kesimpulan yang dapat 

diambil juga adalah bahwa responden tidak melihat hidup 

manusia hasil konsepsi sebagai bahan pertimbangan untuk 

memutuskan persetujuannya. 

 

Penerimaan kasus ketiga 

Dalam kasus ketiga, tindakan aborsi dikehendaki bukan 

oleh gadis yang hamil, tetapi oleh ayahnya. Alasan si ayah adalah 

untuk keberhasilan masa depan keluarga melalui pendidikan 

anak yang berhasil dan dapat dibanggakan. Dalam kasus ini, si 

gadis dengan terpaksa menerima keputusan ayahnya untuk 

aborsi. Dari cerita tersebut, dapat dilihat adanya pengaruh faktor 

heteronom dalam keputusan untuk mengaborsi kehamilan itu, 

yaitu ketakutan pada ayah yang marah dan memaksa. Dari cerita 

itu terlihat bahwa hidup hasil konsepsi sama sekali tidak 

disertakan sebagai salah satu bahan pertimbangan. Padahal hal ini 

seharusnya menjadi dasar pertimbangan yang pertama dan 

utama. Bagaimanakah dengan keputusan para responden yang 

menyetujui tindakan aborsi itu? 

Dari lima responden (13,51%), ditemukan empat alasan 

yang mendasari persetujuan mereka. Persetujuan yang diberikan 

sudah menunjukkan bahwa mereka tidak menempatkan hidup 

hasil konsepsi sebagai finalitas dari pemikiran etis mereka tentang 

aborsi. Misalnya, hal itu terlihat dalam alasan yang pertama. 

Responden dengan alasan pertama menempatkan keberhasilan 

pendidikan untuk masa depan yang lebih baik. Karena hidup 

hasil konsepsi dapat menjadi halangan, untuk mengatasinya, hasil 

konsepsi itu harus diaborsi. Jadi, kehamilan si gadis menciptakan 

situasi dan kondisi baru yang tidak sesuai dengan keinginan dan 
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yang diduga akan mempengaruhi masa depan keluarga. Untuk 

mencegah terjadinya hal yang tidak diinginkan tersebut, sarana 

satu-satunya yang dianggap paling memungkinkan adalah dengan 

mengorbankan nyawa hasil konsepsi. Bahkan ada responden yang 

menyatakan bahwa tindakan aborsi merupakan wujud dari 

tanggung jawab untuk menyelamatkan masa depan. Dengan kata 

lain, hidup hasil konsepsi dijadikan sarana untuk mencapai 

tujuan itu, memulihkan kemungkinan mencapai masa depan 

yang gemilang. 

Alasan kedua juga melihat kepentingan masa depan 

yang lebih besar bila dibandingkan dengan nyawa hasil konsepsi 

sebagai manusia. Tetapi fokus alasan kedua bukanlah pentingnya 

pendidikan bagi masa depan. Yang dijadikan fokus dalam alasan 

ini adalah usaha untuk menghindarkan trauma yang pasti akan 

terus diingat bila bukti perbuatan itu, yaitu hasil konsepsi, 

dibiarkan lahir dan hidup bersama mereka. Jadi, pada alasan 

kedua inipun, mati hidupnya hasil konsepsi dijadikan sarana 

untuk memberikan kemungkinan yang lebih besar bagi masa 

depan yang lebih baik. 

Keputusan responden yang memiliki pandangan ketiga 

dan keempat sebenarnya adalah sama. Yaitu menyerahkan 

keputusan pada ayah gadis itu, akan mengaborsi atau tidak. 

Perbedaannya adalah pada alasan yang mendasari masing-masing 

pandangan tersebut. Alasan ketiga didasarkan pada pengalaman 

responden yang dari sejak usia muda sudah harus menanggung 

beban berat sebagai ‘ibu’ bagi saudara-saudaranya, sehingga dia 

gagal meraih cita-citanya dalam bidang pendidikan. Menurutnya, 

kegagalan itulah yang menyebabkan kehidupannya di masa 

sekarang menjadi susah, hanya bisa menjadi pekerja pabrik. 

Ketika mendengar cerita kasus ketiga, dia melihat kemungkinan 

gadis itu akan mengalami hal yang sama dengan dirinya yaitu 

gagal dalam pendidikan dan hilangnya masa depan yang baik. 
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Karena itu, baginya yang penting sekarang adalah menyingkirkan 

hal yang dapat menyebabkan kegagalan itu. Dari keputusan itu 

terlihat bahwa persepsi etis responden tersebut tentang aborsi 

lebih menempatkan masa depan hidup yang lebih baik sebagai 

finalitas. 

Sedangkan alasan keempat, dibuat oleh responden yang 

dari sejak kecil dididik oleh keluarga secara keras untuk hidup 

mandiri, bertanggung jawab untuk semua perbuatannya. 

Kebiasaan hidup mandiri dan bertanggung jawab membuatnya 

menganalisis semua kemungkinan yang bisa terjadi di masa yang 

akan datang. Kebiasaan itu pula yang membuatnya tidak bisa 

masuk dalam kasus. Dia menempatkan diri sebagai penilai di luar 

keluarga yang terlibat dalam kasus ini. Dari semua pertimbangan 

yang dibuatnya, dia sama sekali tidak memasukan hidup dan 

kemanusiaan hasil konsepsi sebagai salah satu dasar. Yang 

diambil dan dijadikan dasar adalah kemungkinan apa saja yang 

bisa terjadi, bersama dengan semua konsekuensinya. Jadi melalui 

alasan ini dan latar belakangnya, juga terlihat bahwa responden 

tidak menempatkan kemanusiaan hasil konsepsi sebagai finalitas 

dari persepsi etisnya tentang aborsi. 

 

Dalam Tindakan Menolak Aborsi 

Seperti sudah dikatakan sebelumnya bahwa secara 

ideal, perlindungan hidup dan kemanusiaan hasil konsepsi 

seharusnya juga menjadi finalitas dari tiap persepsi etis tentang 

aborsi. Idealitas ini mengandaikan bahwa pemilik persepsi etis 

memutuskan pandangannya tentang aborsi berdasarkan imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas tentang 

perlindungan hidup manusia sejak awal. Secara  konkret 

berkaitan dengan persepsi etis tentang aborsi, perwujudan dari 

imperatif kategoris dengan finalitas tersebut adalah persepsi etis 

yang menolak aborsi.  
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Di antara semua responden (37 orang), ada sebelas 

orang (29,73%) yang persepsi etisnya adalah menolak aborsi 

secara konsisten. Bila dilihat hanya dari konsistensinya dalam 

menolak aborsi, sepertinya persepsi etis mereka diputuskan 

berdasarkan pada imperatif kategoris dengan hidup tiap manusia 

sebagai tujuan akhirnya, termasuk hidup dan kemanusiaan hasil 

konsepsi. Tetapi, analisis terhadap alasan penolakan yang 

dikemukakan oleh tiap responden menunjukkan bahwa 

keputusan itu tidak berdasarkan pada imperatif kategoris dan 

finalitas tersebut. 

Semua alasan yang disampaikan oleh sebelas responden, 

dapat disimpulkan menjadi dua alasan. Alasan utama yang 

mendasari penolakan mereka terhadap aborsi adalah alasan yang 

berpegang pada hukum tentang aborsi, baik hukum agama 

maupun hukum umum. Sebagai subjek yang jenjang pemahaman 

moralnya berada di jenjang keempat, bagi mereka, hukum adalah 

perwujudan dari persetujuan bersama demi terselenggaranya 

hidup bersama yang baik. Itulah yang dipandang sebagai 

kebenaran dan prinsip yang harus dijalankan dalam hidup. 

Karena itu, orientasi khas pemikiran moral mereka adalah 

melakukan kebenaran menurut tatanan hukum dan peraturan. 

Yang mereka tahu, semua hukum yang ada di Indonesia, baik 

hukum agama maupun hukum umum atau sipil, melarang 

tindakan aborsi dan menetapkan sanksi-sanksi yang jelas bagi 

pelanggarnya. Berdasarkan orientasi mereka sebagai subjek yang 

berada di jenjang keempat pemahaman moral, hukum itulah yang 

harus diterima, dipegang dan dijalankan. Jadi, walaupun mereka 

memiliki persepsi etis yang konsisten dalam menolak aborsi, 

persepsi itu tidak menempatkan hidup dan kemanusiaan setiap 

orang sebagai finalitasnya. Finalitasnya adalah menjaga dan 

melaksanakan hukum dan peraturan demi tercapainya kebaikan 

dan hidup bersama atau kesejahteraan bersama. Memang ada 

seorang responden yang menambahkan dengan alasan yang lain: 
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aborsi ditolak karena bisa merugikan kesehatan ibu sendiri dan 

menutup kesempatan hidup bagi hasil konsepsi atau bayi. Melalui 

alasan ini, terlihat sepertinya dia menempatkan kemanusiaan ibu 

dan hasil konsepsi sebagai finalitas dari persepsi etisnya. Tetapi, 

berdasarkan wawancara yang sudah dilakukan, dia lebih 

menekankan alasan yang berdasarkan pada agama. Alasan itu 

hanyalah alasan untuk meneguhkan alasan yang berdasarkan 

agama. 

Alasan kedua adalah alasan yang berkaitan dengan 

aborsi pada kehamilan yang terjadi karena pergaulan bebas atau 

hamil di luar nikah. Mereka semua menyatakan prinsip yang 

sama, yaitu bahwa orang berani berbuat, yang mengakibatkan 

kehamilan itu, harus berani menanggung akibatnya. Dalam 

alasan inipun terlihat bahwa mereka tidak menempatkan hidup 

dan kemanusiaan sebagai finalitas dari penolakan itu. Tetapi 

mereka lebih melihat kebajikan untuk berani bertanggungjawab 

atas perbuatan yang sudah dilakukan.  

Kesimpulannya, berdasarkan analisis atas semua alasan 

yang dikemukakan oleh tiap responden, tidak ada seorangpun 

yang mendasarkan konsistensi penolakannya pada prinsip yang 

menempatkan hidup dan kemanusiaan tiap manusia sebagai 

finalitas dari perbuatan atau keputusan etis, dalam kasus ini 

khususnya adalah ibu dan hasil konsepsi. 
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III. KOMPLEKSITAS ISU TENTANG ABORSI  DAN 

WACANA PEMBENTUKAN PERSEPSI ETIS 

BERDASARKAN IMPERATIF KATEGORIS 

KEHENDAK BAIK DAN KEHENDAK BEBAS 

Meskipun jumlah responden penelitian ini hanya 37 

orang, suatu prosentasi yang sangat kecil bila dibandingkan 

dengan jumlah wanita di seluruh Indonesia. Jangankan 

dibandingkan dengan semua wanita di Indonesia, dibandingkan 

dengan jumlah pekerja wanita yang bekerja di pabrik di daerah 

Tangerang saja, jumlah mereka masih tetap tidak dapat mewakili 

suatu generalisasi untuk mengetahui bagaimana realitas persepsi 

etis pekerja wanita di daerah Tangerang. Apalagi bila persepsi etis 

itu adalah tentang aborsi yang merupakan suatu topik yang 

sangat kompleks.  

Kompleksitas topik ini dapat dilihat misalnya melalui 

realitas adanya berbagai pandangan yang terungkap dalam 

berbagai perspektif: teologis, feminis, medis, hukum dan 

sebagainya.119 Seperti sudah dibahas sebelumnya, tiap perspektif 

memiliki dasar-dasar alasan bagi pendapatnya sesuai dengan 

kepentingan ideologi masing-masing. Sekalipun perdebatan antar 

perspektif belum menyentuh banyak anggota masyarakat, tetapi 

sedikit banyak berbagai pandangan itu sudah mulai memasuki 

alam berpikir di Indonesia. Hal itu terjadi karena, demi 

tercapainya tujuan kelompok pemilik ideologi, perspektif itu 

dikenalkan dan disebarkan dalam masyarakat. Perbedaan yang 

sudah ada, menjadi lebih kompleks lagi karena adanya perbedaan 

kualitas dan kuantitas paham tiap perspektif yang sampai pada 

masyarakat, bahkan pada tiap individu. Semua tergantung pada 

kesempatan, keterbukaan dan latar  belakang kepentingan tiap 

pribadi. 

                                                           
119 Dijelaskan dalam Bagian Konseptual, halaman 167-171; 218-224. 
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Kompleksitas masalah juga ditunjukkan melalui realitas 

hasil penelitian ini. Jumlah responden penelitian hanya 37 orang, 

tetapi dari proses terbentuknya persepsi etis mereka masing-

masing, ditunjukkan betapa banyak hal yang berpengaruh di 

dalam pembentukan itu, tergantung pada pengalaman tiap orang. 

Misalnya: hampir semua responden dipengaruhi oleh faktor 

agama. Tetapi bagaimana persisnya agama itu berpengaruh, 

tergantung pada bagaimana tiap responden mengalami agama itu 

sejak dari awal. Seorang responden yang mengalami agama hanya 

sebagai sederetan peraturan dan sanksi untuk pelanggarannya, 

persepsi etisnya tentang aborsi menjadi lebih tidak stabil bila 

dalam kasus tertentu dia melihat tindakan aborsi itu ternyata 

lebih menguntungkan dirinya. Sedangkan pada responden lain, 

dia juga mengalami agama sebagai sederetan peraturan dan 

sanksi. Tetapi dia memiliki wawasan yang lebih luas sehingga 

walaupun agama itu didefinisikan sebagai peraturan dan sanksi, 

dia tetap konsisten menolak aborsi karena peraturan dan sanksi 

itu dipandang sebagai hal yang harus ditegakkan untuk 

kesejahteraan bersama. Jadi satu faktor dapat menimbulkan 

pengaruh yang berbeda pada pembentukan etis. Padahal dari 37 

responden penelitian, ditemukan adanya 5 faktor berpengaruh: 

agama, keluarga, pengalaman tidak langsung dengan aborsi, 

ekonomi dan sosial. Semua ini menunjukkan betapa kompleksnya 

topik persepsi etis tentang aborsi. 

Di antara sekian banyak persoalan etis yang ada di 

Indonesia, persoalan etis tentang aborsi hanya merupakan salah 

satu di antaranya. Topik ini merupakan topik yang berkaitan 

dengan hidup manusia karena akibat pertama dan utama dari 

tindakan aborsi adalah kematian dari minimal satu hidup 

manusia yaitu hasil konsepsi. Karena itu, persoalan etis tentang 

aborsi merupakan persoalan penting dan mendasar berkaitan 

dengan kehidupan etis secara menyeluruh dalam masyarakat. 

Hiduplah yang secara universal mendasari etika keberadaan 
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manusia dan segala aktivitasnya. Ini yang menjadi alasan utama 

dan pertama mengapa hidup harus dihormati dan dilindungi 

sejak dari awal dimulainya. Karena itu dapat dikatakan bahwa 

kompleksitas topik berupa banyaknya penilaian etis tentang 

hidup merupakan kondisi yang tidak baik bagi pertumbuhan dan 

perkembangan moral masyarakat tentang penghargaan pada 

hidup. Salah satu akibat dari kondisi tidak baik tersebut dapat 

dilihat misalnya dalam besarnya jumlah angka aborsi di 

Indonesia.120 Berkaitan dengan penelitian ini, ketidakmampuan 

responden untuk menempatkan hidup tiap manusia sebagai dasar 

dan finalitas dari persepsi etisnya tentang aborsi, juga merupakan 

indikasi akan kondisi yang tidak baik tersebut. Sekalipun 

sebagian dari mereka menolak aborsi secara konsisten, dasar 

penolakan bukanlah keyakinan akan kebenaran dari penolakan 

itu berdasarkan finalitas di atas. Melainkan keyakinan bahwa 

ajaran agama itu pasti untuk kebaikan hidup manusia karena itu 

mereka harus taat dan menjalankannya.  

Untuk menghadapi hal ini, usaha membentuk persepsi 

etis tentang aborsi yang berdasarkan pada imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas merupakan salah satu solusi 

yang ditawarkan melalui penelitian ini. Dalam persepsi Kohlberg, 

persepsi etis berdasarkan imperatif kategoris tersebut dijadikan 

tujuan ideal yang hendak dicapai melalui pembinaan etis. Dengan 

kata lain, usaha di atas merupakan usaha untuk mencapai 

kesatuan persepsi etis tentang aborsi berdasarkan pada 

penghormatan atas hidup manusia sejak dari awal kehidupannya. 

Berdasarkan situasi konkret yang terjadi di antara para 

responden, ada unsur-unsur yang perlu diperhatikan untuk 

merealisasi usaha pembenahan tersebut. 

 

                                                           
120 Seperti ditulis dalam bagian Pendahuluan, halaman 6. 
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1. SOSIALISASI KEBENARAN TENTANG ABORSI 

DAN HIDUP MANUSIA 

Baik Kant maupun Kohlberg menyatakan bahwa hal 

moralitas seseorang merupakan produk dari pengolahan oleh 

rasionya. Yang diolah adalah berbagai data atau informasi tentang 

tema tertentu dan hasil interaksi dengan lingkungannya. 

Pengolahan atau penilaian dilakukan oleh rasio sampai akhirnya 

dihasilkan persepsi etis, yang diyakini berdasarkan kebenaran itu.  

Kebenaran tentang aborsi yang dimaksud di sini adalah 

tentang apa aborsi itu, tujuan dan akibatnya. Sedangkan 

kebenaran tentang hidup manusia yang dimaksud di sini, dimulai 

dengan informasi tentang saat terjadinya manusia, yaitu langsung 

setelah selesainya konsepsi.  Informasi ini penting sekali karena 

inilah yang akan membantu untuk mengetahui sejak kapan 

seorang manusia itu hidup dan hidup itu harus diakui dan 

dilindungi sehingga tidak boleh diaborsi. Pengetahuan dan 

keyakinan yang diperoleh tentang awal hidup manusia dan 

tentang nilai hidup manusia, masih perlu dilengkapi dengan 

pengetahuan terakhir, yaitu tentang bagaimana sebagai subjek, 

dia memiliki kewajiban mengakui dan melindungi hidupnya 

sendiri dan hidup tiap manusia lainnya. Bahwa dia harus 

menempatkan hidupnya sendiri dan hidup tiap orang lain sebagai 

tujuan dari semua perbuatan dan tindakannya. Dengan kata lain, 

tidak boleh ada hidup dari satu manusiapun yang diperlakukan 

sebagai objek atau sarana atau alat untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

Tidak adanya atau kurang lengkapnya pengetahuan-

pengetahuan di atas ternyata memang berpengaruh dalam 

pembentukan persepsi etis berdasarkan imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas atau persepsi etis yang sesuai 

dengan jenjang keenam pemahaman moral. Hal itu terlihat 

melalui fakta hasil penelitian bahwa tidak ada seorangpun 
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responden yang memiliki persepsi etis tentang aborsi berdasarkan 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas atau 

berada di jenjang keenam pemahaman moral. Ketidaklengkapan 

itu terlihat, misalnya dalam kualitas pengetahuan tiap responden 

tentang awal hidup manusia. Sekalipun ada beberapa responden 

yang menyatakan bahwa hidup sudah dimulai sejak dari awal, 

tetapi arti awal yang dimaksud adalah saat pertama kehamilan itu 

diketahui. Itu berarti saat kehamilan sudah  menginjak usia 

sebulan lebih. Juga ada cukup banyak responden, dengan 

bersumberkan pada ajaran agamanya, dapat menyebutkan jumlah 

hari tertentu sebagai usia hasil konsepsi dalam rahim. Tetapi dari 

penjelasan berikutnya, terlihat mereka tidak memakai 

pengetahuan itu sebagai dasar penolakan atau penerimaannya 

terhadap tindakan aborsi. Hal itu juga menunjukkan bahwa 

mereka tidak melihat adanya hubungan antara saat hidup 

manusia dimulai dengan tindakan aborsi. Padahal banyak di 

antara mereka yang menolak tindakan aborsi karena menurut 

ajaran agama tindakan itu adalah pembunuhan.  

Selain ketidaklengkapan pengetahuan tentang awal 

hidup manusia, ada beberapa responden yang juga memiliki 

pengetahuan tidak benar tentang aborsi. Ada yang mengartikan 

aborsi sebagai kehamilan yang tidak dikehendaki. Ada juga yang 

mengartikannya sebagai kuretasi. Berdasarkan kualitas 

pengetahuan seperti di atas, dapat dimengerti bila mereka kurang 

yakin atau bahkan tidak yakin untuk sungguh menolak tindakan 

aborsi.  

Belajar dari situasi konkret yang dialami dan terjadi 

pada para responden, dapat disimpulkan bahwa sosialisasi 

kebenaran tentang aborsi, tentang nilai hidup manusia dan awal 

kehidupannya merupakan hal yang sangat penting untuk 

pembentukan persepsi etis tentang aborsi berdasarkan imperatif 
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kategoris Kant atau untuk bertumbuh dan mencapai jenjang 

keenam pemahaman moral tentang aborsi menurut Kohlberg. 

 

2. KELUARGA SEBAGAI FONDASI 

Menurut Kohlberg, jenjang pemahaman moral seorang 

subjek sangat dipengaruhi oleh berbagai interaksi yang dilakukan 

dengan lingkungan hidupnya. Lingkungan hidup pertama yang 

dimiliki oleh tiap manusia setelah dia lahir adalah keluarganya. 

Kemudian dalam masa pertumbuhan, sekalipun tiap orang pergi 

ke sekolah atau tempat pendidikan lain dan berinteraksi dengan 

orang lain di luar keluarga, tetapi sebagian besar waktu hidupnya 

adalah di tengah keluarga. Karena itu, tidak mengherankan bila 

interaksi dengan keluarga dapat memberikan pengaruh sangat 

mendasar dalam pembentukan pemahaman moral subjek. 

Sedangkan menurut teori imperatif kategoris Kant, pengaruh 

interaksi tersebut dapat menjadi faktor heteronom dalam 

tindakan subjek tersebut waktu mengadakan penilaian moral dan 

pengambilan keputusan. 

Pengaruh interaksi dengan keluarga ini terlihat dengan 

nyata dalam kehidupan 22 orang responden (59,46%). Interaksi 

dapat berupa pengalaman yang negatif atau menyakitkan bagi 

subjek. Dapat juga interaksi itu berupa pengalaman manis atau 

tidak menyakitkan tetapi tetap merupakan pengalaman negatif 

bagi pertumbuhan karena sifat berlebihan dalam mengalaminya, 

misalnya: interaksi dengan orang tua yang memberikan perhatian 

dan perlindungan secara amat berlebihan. Semakin mendalam 

perasaan yang terlibat dalam interaksi itu, sekalipun positif, 

pengaruhnya akan semakin besar. Bahkan, seperti sudah 

diungkapkan sebelumnya, kuatnya pengaruh keluarga dapat 

melebihi pengaruh agama dalam pembentukan persepsi etis. Ini 

ditunjukkan dengan beberapa keputusan untuk menerima 

tindakan aborsi sekalipun mereka tahu bahwa tindakan itu 
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bertentangan dengan agama.  Jadi, meskipun dalam penelitian 

ditemukan lebih banyak responden yang dipengaruhi oleh faktor 

agama (37 responden), dapat disimpulkan bahwa faktor keluarga 

merupakan faktor berpengaruh yang lebih kuat. Berdasarkan 

kesimpulan pertama ini, kesimpulan berikutnya yang dapat 

ditarik adalah bahwa keluarga merupakan fondasi utama dalam 

pembentukan pemahaman moral seseorang: relasi antara suami 

istri, relasi orang tua dan anak, tugas dan kewajiban orang tua 

terhadap anak, demikian juga sebaliknya. Karena itu, pembinaan 

dan penanaman nilai-nilai keluarga perlu diperhatikan dalam 

pendidikan masyarakat, bahkan dalam pendidikan anak sejak dari 

awal. 

Pengetahuan yang benar dan tepat, dipadu dengan 

dasar yang kuat, yaitu keluarga, akan lebih memungkinkan 

seseorang untuk membentuk persepsi etisnya berdasarkan 

kebebasan untuk atau imperatif kategoris kehendak baik dan 

kehendak bebas. Dia tidak akan mudah dipengaruhi oleh 

berbagai faktor heteronom lain yang berasal dari luar lingkungan 

keluarga, misalnya: pengalaman tidak langsung dengan aborsi, 

kondisi ekonomi dan kondisi sosial. 
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IV. KOMPLEKSITAS ISU TENTANG ABORSI DAN 

WACANA PENYEMPURNAAN HUKUM 

TENTANG ABORSI DI INDONESIA 

Di hadapan berbagai masalah, banyak orang 

menggantungkan keputusannya pada ketetapan hukum, 

misalnya: hukum negara saja tidak melarang perbuatan A, 

mengapa ada seseorang yang melarang? Karena itu, mau tidak 

mau harus diakui bahwa pembentukan persepsi dan suara hati 

banyak orang juga dipengaruhi oleh hukum. Atau, banyak orang 

yang menggantungkan keputusan moralnya pada hukum. 

Kenyataannya, banyak yang berpendapat bahwa bila hukum 

memutuskan sesuatu sebagai “YA” maka etika juga akan 

mengatakan “YA”, padahal belum tentu terjadi kesamaan seperti 

itu. Melihat peran hukum yang penting tersebut, maka isi dan 

rumusan hukum perlu diperhatikan.  

Seperti diungkapkan dalam bagian konseptual, 

perspektif hukum aborsi merupakan salah satu perspektif yang 

ternyata ikut berpartisipasi sebagai penyebab kompleksitas isu 

tentang aborsi, demikian pula halnya dengan hukum tentang 

aborsi di Indonesia.121 Semua hukum di Indonesia yang berkaitan 

dengan aborsi adalah hukum yang multitafsir: UU Kesehatan no. 

36 tahun 2009 dan hukum yang berlaku di rumah-rumah sakit 

tentang pembuatan dan pengeluaran surat kematian bagi janin. 

Dalam kedua hukum ini, ada dasar utama yang perlu 

disempurnakan berdasarkan kacamata teori imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas. Yaitu menyempurnakan dan 

memperjelas definisi tentang manusia dan sejak kapan dia 

menjadi manusia. Atau dengan kata lain, hal ini berkaitan dengan 

penentuan status legal hasil konsepsi.  

 

                                                           
121 Dijelaskan dalam Bagian Konseptual, halaman 221-224. 
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1. PENYEMPURNAAN UU KESEHATAN NO. 36 

TAHUN 2009 

Mengingat UU ini adalah UU tentang kesehatan yang 

berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, maka perlu 

dicari satu dasar kebenaran yang dapat diterima oleh semuanya. 

Berkaitan dengan penelitian ini, bagian UU tersebut yang 

dimaksud adalah dari Bab X tentang Kesehatan Reproduksi, 

nomor 80-86.122 Dan seperti sudah diungkapkan dalam bagian 

konseptual, penentuan tentang awal hidup manusia tidak bisa 

dilepaskan dari kompetensi bidang biologi-embriologi dan 

genetika. Berdasarkan kompetensi tersebut, temuan di bidang ini 

dapat dijadikan dasar untuk menentukan bahwa hidup manusia 

dimulai langsung setelah selesainya konsepsi. Sejak saat itulah, 

sebagai manusia, dia berhak mendapatkan perlindungan hukum 

atas hidupnya. Rumusan yang jelas dan monotafsir berdasarkan 

temuan tiga bidang tersebut di atas akan dapat mengakhiri tarik 

menarik penerapan hukum aborsi yang selama ini terjadi, yang 

mengakibatkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang ada 

dan kenyataan secara umum. 

Rumusan baru yang menyebutkan tentang selesainya 

konsepsi sebagai saat dimulainya hidup manusia akan berakibat 

pada tuntutan untuk menyempurnakan beberapa hal lain dalam 

nomor-nomor yang sudah disebutkan, yang tidak konsisten dan 

bersifat diskriminatif.  

Pertama, penyempurnaan rumusan yang menggunakan 

istilah dwiarti atau inkonsisten. Hal ini ditunjukkan dalam no. 

81c. yang menyatakan bahwa tiap orang berhak menentukan 

sendiri saat dan frekuensi dari aktivitas reproduksinya. Bahkan 

hal itu dinyatakan dengan tegas dalam rumusan bahwa hak 

reproduksi adalah hak perseorangan. Rumusan ini berarti 

                                                           
122 Bagian Konseptual, halaman 221-223. 
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menyatakan bahwa bila seorang perempuan hamil, tetapi 

kemudian dia atau suaminya belum ingin memiliki anak saat itu, 

maka dia atau suaminya berhak untuk menggugurkan dalam usia 

kapanpun. Karena hak reproduksi adalah hak perseorangan, 

bukan hak pasangan. Padahal, dalam nomor yang lain di UU yang 

sama, yaitu no. 84.1. dikatakan bahwa setiap orang dilarang 

melakukan aborsi. Hak reproduksi secara perseorangan di atas 

yang dapat mengarah pada perbuatan aborsi jelas bertentangan 

dengan imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas 

tentang perlindungan hidup manusia sejak awal. Seseorang bisa 

saja tidak menghendaki kehamilan yang terjadi saat itu dengan 

banyak alasan, misalnya dianggap menjadi penghalang untuk 

tercapainya suatu keinginan tertentu. Karena itu, sarana yang 

dipandang tepat untuk memperlancar tercapainya keinginan 

tersebut, adalah dengan aborsi, yang berarti menghilangkan 

nyawa hasil konsepsi. Dengan kata lain, hidup hasil konsepsi 

dipandang sebagai objek dan sarana dari kedua orangtuanya. 

Kemudian, sikap yang tidak memandang hasil konsepsi langsung 

setelah selesainya proses konsepsi sebagai manusia yang hidup 

juga terlihat dalam kalimat terakhir rumusan no. 81c. yang perlu 

dikaitkan dengan no. 85a. untuk mendapatkan kejelasannya, 

yang menyatakan bahwa persyaratan umur hasil konsepsi yang 

boleh diaborsi adalah 60 hari. Jadi, dapat dilihat adanya 

pertentangan dalam rumusan-rumusan di atas, yang dapat 

membingungkan masyarakat. Karena itu perlu dipikirkan 

kembali perumusan tentang hak reproduksi yang tidak mengarah 

pada tindakan mengobjekkan hidup hasil konsepsi sekalipun dari 

proses terjadinya, dia adalah buah dari pelaksanaan hak 

reproduksi kedua orang tuanya. 

Hal kedua adalah berkaitan dengan jumlah 60 hari 

sebagai umur hasil konsepsi yang boleh diaborsi. Dengan 

mengambil jumlah 60 hari, berarti pasal dalam hukum ini tidak 

memperhatikan sebagian anggota masyarakat yang berpegang 
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pada ajaran agamanya bahwa hidup manusia dimulai sejak 

selesainya konsepsi. 

Ketiga, perlunya mempertimbangkan kembali no. 

84.2a. yang menyatakan bahwa kelainan genetik atau cacat tak 

tersembuhkan yang dapat menyulitkan hidup sebagai salah satu 

syarat bagi aborsi legal. Persyaratan ini patut dipertanyakan 

berdasarkan tujuan utama dari sebuah UU kesehatan, yang pasti 

untuk menjamin terlaksananya kesehatan yang baik bagi 

manusia. Dengan merumuskan seperti itu, berarti nomor tersebut 

menghargai hidup manusia pada awalnya hanya berdasarkan 

kondisi fisiknya yang sakit. Bila kondisi fisiknya adalah cacat 

parah yang tidak bisa disembuhkan dan dapat menyulitkan 

kehidupannya kelak, aborsi boleh dilakukan. Padahal, seperti 

sudah diungkapkan dalam bagian konseptual,123 dunia medis 

Indonesia belum memiliki cara atau belum mampu untuk 

mendeteksi adanya kelainan genetik pada hasil konsepsi yang 

berusia kurang dari 40 hari. Jadi nomor ini menjadikan kondisi 

fisik sebagai penentu mati hidupnya seorang manusia yang 

berada dalam tahap-tahap awal pertumbuhannya. Padahal 

sebagai sebuah hukum khusus tentang kesehatan, seharusnya 

hukum itu ditujukan untuk menjaga dan meningkatkan 

pelayanan kesehatan bagi setiap orang, termasuk mereka yang 

berada pada tahap awal kehidupannya atau hasil konsepsi. 

Dengan menganjurkan untuk aborsi, berarti nomor ini tidak 

meningkatkan kesehatan tetapi menghancurkan kesehatannya 

sampai pada kematian. Hal lain lagi berkaitan dengan nomor ini 

adalah tentang syarat cacat parah tak tersembuhkan serta dapat 

menimbulkan kesulitan dalam hidup bayi. Ini 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 

                                                           
123 Bagian Konseptual, halaman 222-223. 
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yang harus membantunya. Jadi, sepertinya hukum ini bukan 

menjamin terlaksananya kesehatan bagi tiap manusia, tetapi bagi 

tiap manusia yang tidak memiliki cacat fisik yang parah. 

 

2. PENYEMPURNAAN PERATURAN RUMAH SAKIT 

TENTANG PENGELUARAN SURAT KEMATIAN 

Rumusan baru tentang manusia dalam UU Kesehatan 

juga menuntut adanya pembaharuan dalam peraturan yang 

berlaku di rumah-rumah sakit tentang pembuatan dan 

pengeluaran surat kematian bagi janin. Dengan menentukan 

bahwa surat kematian hanya dikeluarkan untuk janin mati yang 

beratnya minimal 500 gram atau kira-kira berusia 20 minggu (5 

bulan),124 secara tidak langsung peraturan tersebut 

memperlakukan hasil konsepsi yang belum mencapai kriteria 

berat itu sebagai bukan manusia yang hidup. Penyempurnaan 

terhadap peraturan ini perlu dilakukan dengan memperhatikan 

status hasil konsepsi juga sebagai manusia yang hidup sehingga 

kematiannya perlu mendapat perlakuan yang sama dengan 

manusia-manusia lain yang berusia lebih tua. 

  

                                                           
124 Bagian Konseptual, halaman 223. 
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V. WAJIB MENOLAK ABORSI, ADAKAH 

PENGECUALIAN?  

Pembahasan penelitian ini lebih bersifat ideal dengan 

tujuan supaya hasilnya adalah sebuah prinsip yang wajib dan 

dapat berlaku secara umum atau universal. Karena berlaku secara 

umum atau universal maka prinsip tersebut harus menjadi tujuan 

akhir yang harus diusahakan untuk dicapai. Berkaitan dengan 

topik aborsi, pada kenyataannya, dapat terjadi kasus yang 

penyelesaiannya justru memerlukan tindakan yang dapat 

mengakibatkan kematian pada hasil konsepsi, yaitu kasus 

kesehatan ibu yang berdasarkan hasil diagnosa medis sungguh 

memosisikan nyawa ibu berhadapan secara frontal dengan nyawa 

hasil konsepsi. Karena itu, setelah membahas tentang semua hal 

berkaitan dengan persepsi etis responden, masih ada satu hal 

yang lagi perlu dibahas dan dicari solusinya. 

Konfrontasi frontal yang terjadi maksudnya adalah bila 

kehamilan itu diteruskan akan dapat menyebabkan kematian si 

ibu yang pasti kemudian disertai juga dengan kematian hasil 

konsepsi. Sedangkan bila kehamilan dihentikan atau diaborsi, 

nyawa ibu akan tertolong, sekalipun hasil konsepsi akan mati. 

Dengan kata lain, tindakan penyelamatan nyawa ibu dengan 

mengaborsi hasil konsepsi merupakan tindakan yang 

bertentangan dengan kewajiban untuk menolak aborsi. 

Untuk menjelaskan kasus di atas, pertama-tama yang 

harus dilihat adalah latar belakang dari munculnya kewajiban 

untuk menolak aborsi, yaitu kehendak baik dan kehendak bebas 

yang mewajibkan secara universal untuk melindungi hidup sejak 

dari awal kehidupan itu dimulai. Jadi, kewajiban universal untuk 

menolak aborsi adalah konsekuensi lebih lanjut dari kewajiban 

universal untuk melindungi hidup. Sedangkan kewajiban 

universal melindungi hidup adalah kewajiban yang muncul 

karena imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas 
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sebagai dasar utama dari perbuatan etis atau moral. Nyawa yang 

terlibat dalam kasus di atas ada dua yaitu nyawa ibu dan nyawa 

hasil konsepsi. Hanya ada dua pilihan tindakan yang dapat 

dilakukan, yaitu meneruskan kehamilan karena menolak 

tindakan aborsi atau menghentikan kehamilan dengan 

melakukan aborsi. Tindakan pertama justru mengakibatkan 

hilangnya kedua nyawa tersebut. Sedangkan tindakan aborsi akan 

menyelamatkan satu nyawa saja. Berdasarkan kondisi dan 

konsekuensi yang ada, dapat dilihat bahwa kewajiban menolak 

aborsi tidak dapat diterapkan dalam kasus ini. Karena itu, 

keputusan harus didasarkan pada prinsip yang lebih tinggi yaitu 

kewajiban melindungi hidup berdasarkan imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas. Dengan prinsip ini, dapat 

diputuskan bahwa tindakan kedua atau melakukan aborsi adalah 

tindakan yang lebih etis karena dapat menyelamatkan paling 

tidak satu nyawa. Jadi bila si ibu, dalam kondisi seperti di atas, 

memutuskan untuk melakukan aborsi, dia tidak dapat dinilai 

sudah melakukan tindakan tidak baik atau tidak bermoral. 

Karena dalam hal ini, ibu tetap memiliki hak dan kewajiban 

untuk mempertahankan hidupnya (bdk. Günthör 1988:47). 

Bagaimanakah kaitan antara kasus di atas dengan 

penerapan prinsip kasih dari imperatif kategoris kasih agape? 

Seperti sudah dijelaskan sebelumnya bahwa secara ideal, prinsip 

kasih agape justru harus lebih digunakan sebagai prinsip utama 

untuk melindungi kehidupan hasil konsepsi. Karena, 

bagaimanapun hasil konsepsi adalah manusia yang sedang berada 

dalam kondisi paling lemah dan belum mampu membela dirinya 

sendiri. Jadi, sebenarnya tidak ada pertentangan antara imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas yang mewajibkan 

perlindungan hidup dengan imperatif kategoris agape, karena 

pada dasarnya konsekuensi dari kedua imperatif tersebut adalah 

sama-sama menolak aborsi. Dalam kasus di mana nyawa ibu 

berhadapan secara frontal dengan nyawa hasil konsepsi, dengan 
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sendirinya dan seharusnya imperatif kategoris agape juga akan 

memilih tindakan kedua yaitu tindakan yang dapat 

menyelamatkan paling tidak satu nyawa, dan memang tidak ada 

kemungkinan sama sekali untuk menyelamatkan nyawa hasil 

konsepsi. 

Kasus lain yang memerlukan solusi yang lebih konkret 

adalah kasus tindakan aborsi terhadap hasil konsepsi yang 

diprediksi akan mengalami cacat yang parah sekali sehingga 

kelahirannya dapat menyusahkan dirinya sendiri dan 

menghancurkan keluarganya karena masalah ekonomi yang 

lemah. Secara medis dan ilmiah memang diakui bahwa hasil 

konsepsi yang cacat parah dan lemah sebagian besar sebenarnya 

sudah gugur dengan sendirinya atau mengalami aborsi secara 

spontan. Artinya tidak ada peran keinginan atau tindakan dari 

pihak ibu yang mengandung atau pihak luar lainnya untuk 

mengaborsi, bahkan seringkali si ibu tidak menyadari bahwa dia 

sudah mengandung dan mengalami keguguran. Jadi secara alami, 

banyak hasil konsepsi yang lemah atau tidak terbentuk dengan 

sempurna akan gugur dengan sendirinya. Bila dikaitkan dengan 

usaha untuk menolong hasil konsepsi yang tidak gugur secara 

spontan padahal dia juga diprediksi lemah, tidak akan bertumbuh 

dengan baik atau mengalami cacat parah, apakah cara 

menggugurkan dengan sengaja itu dapat dipandang sebagai usaha 

untuk menolong hasil konsepsi dan ibunya, bahkan mungkin 

anggota keluarga yang lain? Karena, walaupun kehamilan itu 

diteruskan sampai dengan kelahiran bayi, si bayi mungkin tidak 

akan dapat hidup lama atau hidupnya hanya beberapa saat saja. 

Menanggapi kasus kedua ini, dalam bagian konseptual 

sudah dijelaskan bahwa bagaimanapun juga tindakan aborsi yang 

dilakukan terhadap hasil konsepsi dengan tujuan tersebut di atas, 

tetap bertentangan dengan imperatif kategoris kehendak baik dan 
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kehendak bebas yang mewajibkan perlindungan terhadap hidup 

sejak dari awal atau sejak selesainya konsepsi. 

Bila dinilai dengan imperatif kategoris agape yang 

bersifat kristiani dan alkitabiah, tindakan aborsi yang disengaja 

pada hasil konsepsi yang lemah atau cacat parah itu juga bukan 

merupakan tindakan yang tepat dan benar. Karena seperti sudah 

dijelaskan dalam bagian konseptual bahwa kasih kristiani dan 

alkitabiah adalah kasih yang mau meneladani Allah sendiri 

melalui Yesus Kristus. Kasih tersebut memiliki karakter lebih 

bersifat memberi atau keluar dari diri subjek dan tertuju kepada 

subjek lain yang lebih lemah. Dalam kasus di atas, yang paling 

lemah kondisinya adalah hasil konsepsi yang ruang hidupnya 

hanya terbatas dalam rahim ibu dan belum mampu membela 

dirinya sendiri. Alasan kristiani dan alkitabiah lain yang lebih 

mendasar terhadap penolakan aborsi pada hasil konsepsi tersebut 

adalah pelanggaran terhadap hak Allah untuk menentukan mati 

hidupnya seseorang.125 Pada peristiwa keguguran secara spontan 

yang dikatakan menurut temuan penelitian secara medis dan 

ilmiah terjadi pada hasil konsepsi yang lemah dan cacat, tidak ada 

satupun subjek atau manusia lain yang berperan untuk 

menentukan saat kematian hasil konsepsi tersebut. Sedangkan 

dalam tindakan menggugurkan atau mengaborsi dengan sengaja 

hasil konsepsi yang diprediksi lemah dan cacat parah tetapi tidak 

gugur secara alamiah, ada subjek atau manusia lain yang berperan 

menentukan kematian hasil konsepsi. Padahal kelemahan dan 

                                                           
125 Hak Allah untuk menentukan mati hidupnya seseorang dapat dilihat dalam 

berbagai kisah di Kitab Suci, misalnya, dalam Kitab Daniel 3:1-30. Kisah 
tersebut menceritakan tentang Raja Nebukadnezar yang berusaha 
membunuh Sadrakh, Mesakh dan Abednego karena mereka bertiga tidak 
mau menyembah berhala. Sekalipun mereka sudah dibakar dengan api 
yang sangat panas membara, mereka tidak mati. Demikian juga dalam Kitab 
Daniel 6:16-22 ditunjukkan, bahwa sekalipun Raja Darius ingin membunuh 
Daniel beserta semua anggota keluarganya dengan mengumpankan mereka 
pada sekelompok singa yang kelaparan, mereka semua tetap hidup karena 
Allah menghendaki mereka hidup.  
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kondisi cacat parah yang dikatakan akan diderita oleh hasil 

konsepsi, masih merupakan prediksi. Prediksi itu baru dapat 

dikeluarkan setelah hasil konsepsi berusia minimal 3 minggu. 

Karena itu, dapat disimpulkan bahwa tindakan aborsi secara 

disengaja dalam kasus ini, bukan merupakan jalan yang tepat 

untuk menyelesaikan masalah. 

Bagaimanakah langkah yang lebih tepat? Yaitu dengan 

tetap meneruskan kehamilan itu. Hasil konsepsi tetap memiliki 

hak untuk hidup, yang tidak dapat dibandingkan dengan risiko 

yang masih bersifat potensi. Bila di kemudian hari memang benar 

bahwa janin itu lahir dengan kondisi cacat parah, berarti dia 

sebenarnya berada dalam kondisi menderita yang tidak mampu 

dia atasi. Dalam kondisi seperti itu, yang paling dibutuhkannya 

tidak lain adalah kasih dan perhatian, khususnya dari orang yang 

paling dekat dengannya (orang tua, saudara-saudaranya). Tetapi 

ungkapan kasih dan perhatian itu tidak mengharuskan adanya 

tindakan luar biasa yang dapat mengorbankan nyawa orang lain. 

Karena dalam penyelesaian kasus yang sungguh dapat 

mengorbankan lebih banyak orang seperti di atas (masa depan 

anggota keluarga yang lain dan sebagainya), tidaklah bijaksana 

dan tidak etis bila keputusan yang diambil adalah 

menyelamatkan satu nyawa (nyawa bayi cacat yang sudah 

dilahirkan itu) tetapi ada risiko untuk mengorbankan banyak 

nyawa lainnya (nyawa saudara-saudaranya yang lain). Oleh 

karena itu, pemecahan yang lebih sesuai untuk masalah di atas 

adalah tetap membiarkan janin itu lahir. Bila memang terbukti 

bahwa bayi itu lahir cacat, perawatan harus tetap diupayakan 

tetapi dengan cara-cara wajar yang dapat dilakukan oleh 

keluarganya, tanpa mengorbankan masa depan anggota keluarga 

yang lain (bdk. Declaration on Euthanasia 1980)126.  

                                                           
126 Declaration on Euthanasia dikeluarkan oleh Sacred Congregation for the 

Doctrine of Faith pada tahun 1980 di Roma, Italia.   
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Declaration on Euthanasia memang berbicara secara 

khusus tentang euthanasia. Tetapi, prinsip yang digunakan dalam 

deklarasi, dapat juga diterapkan untuk menyelesaikan kasus 

berkaitan dengan pilihan melakukan aborsi terhadap hasil 

konsepsi yang memiliki kemungkinan membebani hidup anggota 

keluarga yang lain, bahkan mungkin menghancurkan masa depan 

mereka. Deklarasi ini berbicara secara khusus tentang sikap 

Gereja Katolik yang menentang tindakan euthanasia. Secara 

etimologis, euthanasia berarti kematian yang mudah tanpa 

adanya penderitaan yang berat. Pada jaman sekarang, dengan 

mendengar kata ini, pemikiran yang muncul adalah lebih tentang 

melakukan intervensi dengan obat-obatan untuk mengurangi 

penderitaan dari sakitnya atau penderitaan akhir sebelum 

kematian, yang kadang-kadang bahkan dapat mempercepat 

kematian dari orang tersebut. Terakhir kali, kata ini diartikan 

secara khusus sebagai pembunuhan yang berbelas kasih (mercy 

killing). Tujuannya adalah untuk mengakhiri penderitaan luar 

biasa akibat penyakit berat yang berkepanjangan, atau karena 

penyakit mental dan sebagainya. Semua penyakit itu 

diidentifikasikan sebagai hal yang dapat menyusahkan atau 

memberikan beban yang berat bagi keluarga si sakit atau 

masyarakat. Berdasarkan semua definisi tersebut, dalam deklarasi, 

euthanasia diartikan sebagai tindakan yang dikehendaki dan 

disadari dapat menyebabkan kematian, dengan tujuan 

menghilangkan semua penderitaan. Unsur kehendak, sekalipun 

tindakan itu dapat menyebabkan kematian, ditunjukkan melalui 

tindakan memilih cara mewujudkannya. Kematian yang menjadi 

akibat dari tindakan euthanasia itulah yang menjadi dasar 

penentangan dalam deklarasi ini. Dikatakan, bahwa tidak ada 

sesuatupun atau siapapun, dengan cara apapun, boleh membunuh 

manusia: janin atau embrio, anak-anak atau orang dewasa, orang 

tua, orang yang menderita sakit parah tak tersembuhkan atau 

orang yang sedang mendekati ajal. Berhadapan dengan 
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perkembangan sarana di bidang kesehatan, dokumen 

menyatakan, seandainya cara-cara yang sudah tersedia dan 

digunakan secara umum tidak dapat menolong lagi, dengan 

persetujuan orang yang sakit, berbagai sarana yang paling modern 

di bidang kesehatan dapat digunakan, sekalipun cara itu masih 

dalam tahap percobaan serta mengandung risiko. Juga 

dimungkinkan, dengan persetujuan si penderita, untuk 

menghentikan semua penggunaan sarana itu bila hasilnya tidak 

sesuai dengan harapan. Semua itu harus diputuskan dengan 

melibatkan pertimbangan banyak ahli yang kompeten. Tetapi, 

penggunaan cara-cara normal yang sudah tersedia juga 

merupakan suatu pilihan. Karena itu, seseorang tidak dapat 

mewajibkan orang lain untuk menggunakan sebuah cara atau 

teknik yang walaupun sudah digunakan secara umum dalam 

bidang kesehatan, dapat menimbulkan risiko atau beban. 

Penolakan tersebut tidak sama dengan bunuh diri, tetapi dapat 

diartikan sebagai sebuah keinginan untuk tidak membebani 

keluarga atau komunitas dengan biaya yang besar. Dengan kata 

lain, dokumen memberi kebebasan untuk memilih antara 

memakai cara luar biasa dengan biaya besar, bila kondisi 

memungkinkan, atau cara-cara yang wajar menurut kemampuan. 

Pilihan dua cara inilah yang juga dapat diambil dan diterapkan 

untuk bertindak terhadap hasil konsepsi yang diprediksi cacat 

berat sehingga bila dia dilahirkan, dia tidak akan mencapai usia 

yang panjang dan pemeliharaan hidupnya akan membebani 

bahkan menghancurkan masa depan anggota keluarga yang lain. 

Bila keluarganya mampu, segala cara dapat dilakukan. Tetapi, bila 

keluarga tidak mampu, dapat dipilih cara-cara yang wajar dan 

semampunya.  

Keputusan untuk menolak aborsi sekalipun berdasarkan 

prediksi medis hasil konsepsi itu akan menjadi anak yang cacat 

parah, sepertinya tidak menghiraukan pertimbangan dari sudut 

pandang ilmiah padahal sudut pandang inilah yang sudah dipakai 
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untuk menentukan awal dari hidup manusia, sehingga karena 

adanya kepastian awal hidup ini, penerapan imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas untuk melindungi hidup 

dapat ditentukan sejak kapan itu harus dimulai. Bila dikaitkan 

dengan konsistensi atau inkonsistensi, memang keputusan untuk 

tidak menjadikan prediksi ilmiah sebagai alasan utama untuk 

mengambil keputusan merupakan keputusan yang inkonsisten. 

Tetapi inkonsistensi ini harus tetap dilakukan karena adanya 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas untuk 

melindungi hidup. Sejak hidupnya dimulai, yaitu sejak selesainya 

konsepsi, hasil konsepsi itu berhak untuk hidup sampai dengan 

waktu kematiannya menurut yang sudah diputuskan oleh Yang 

Kuasa, Pemberi Hidup. Temuan ilmiah hanya sebagai sarana 

untuk menentukan sejak kapan imperatif kategoris perlindungan 

hidup harus dilakukan. 

Penjelasan tentang penyelesaian menurut prinsip di 

atas terlihat seperti merupakan penghubung antara teori 

imperatif kategoris Kant dan imperatif kategoris agape. Dengan 

berangkat dari dasar yang sama untuk refleksi etisnya yaitu 

perlindungan hidup manusia berdasarkan hasil temuan biologi-

embriologi-genetika, maka penerapan pertama-tama dari kedua 

imperatif kategoris tersebut adalah keharusan untuk menolak 

tindakan aborsi kecuali dalam kondisi nyawa hasil konsepsi 

berhadapan secara frontal dengan nyawa ibu. Keputusan ini 

merupakan usaha supaya sesedikit mungkin kerugian atau 

ketidakbaikan yang terjadi bagi semua pihak tanpa melanggar 

prinsip yang lebih mendasar yaitu prinsip utama untuk 

melindungi hidup manusia sejak dari awal kehidupan itu dimulai. 

Prinsip yang lebih utama ini mendahului prinsip yang 

mengharuskan menolak aborsi karena memang keharusan 

menolak tindakan aborsi adalah konsekuensi dari imperatif 

kategoris untuk melindungi kehidupan. 
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VI.  KESIMPULAN 

Beberapa kesimpulan yang dapat diambil berdasarkan 

analisis secara normatif terhadap data dan informasi yang sudah 

dijelaskan dalam bagian deskriptif, adalah sebagai berikut: 

1. Analisis normatif berdasarkan teori jenjang pemahaman 

moral menurut Lawrence Kohlberg, terhadap proses budi 

tiap responden tentang berbagai hal yang berkaitan dengan 

aborsi, menunjukkan orientasi masing-masing dalam 

menilai hal yang baik dan yang tidak baik untuk 

memutuskan pandangan mereka masing-masing tentang 

aborsi. Berdasarkan orientasi yang ditemukan tersebut, 

dapat disimpulkan bahwa tidak ada satupun responden 

yang berada di jenjang keenam atau jenjang tertinggi 

pemahaman moral. Pada 37 orang responden, yang terbagi 

dalam 11 orang (29,73%) dengan persepsi etis yang 

konsisten tentang aborsi dan 26 orang (70,27% dengan 

persepsi etis yang kasuistik, hanya ditemukan jenjang 

pemahaman pertama sampai dengan jenjang pemahaman 

kelima. 

2. Tidak ada seorangpun responden yang berada di jenjang 

keenam menurut tahap-tahap pemahaman moral Lawrence 

Kohlberg. Itu berarti di antara 37 responden, tidak ada 

seorangpun yang mendasarkan persepsi etisnya tentang 

aborsi pada prinsip-prinsip moral universal tentang hidup 

manusia dan tentang aborsi. Hal itu berarti juga bahwa 

tidak ada seorangpun responden yang persepsi etisnya 

diputuskan berdasarkan pada imperatif kategoris kehendak 

baik dan kehendak bebas menurut Immanuel Kant karena 

adanya kepemilikan pengetahuan kurang atau tidak tepat 

dan faktor heteronom pada tiap responden.  
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3. Karena itu kehendak bebas dalam persepsi etis responden 

adalah bukan kehendak bebas yang berdasarkan pada 

imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak bebas 

untuk, melainkan kehendak bebas dari. Untuk mengetahui 

bagaimana dinamika kehendak baik dan kehendak bebas 

dalam persepsi etis responden tentang aborsi, ada dua 

patokan yang perlu dilihat dalam pendasaran pembentukan 

persepsi etis tersebut. Patokan pertama adalah melihat 

sejauh mana pengaruh pengetahuan yang mereka miliki 

dan sejauh mana lima faktor heteronom yang ditemukan 

itu berpengaruh dalam pembentukan persepsi etis mereka. 

Sedangkan patokan kedua adalah bagaimana mereka 

menempatkan hidup manusia sebagai finalitas persepsi etis 

tersebut.  

4. Pengetahuan yang mereka miliki dan lima faktor 

heteronom yang ditemukan, ternyata memang berpengaruh 

dalam pembentukan persepsi etis mereka tentang aborsi. 

Makin luas pengetahuan yang mereka miliki, kemampuan 

responden untuk mengadakan penilaian moral juga 

semakin berkembang sehingga makin mendekati jenjang 

tertinggi dalam pemahaman moral. Keberadaan faktor 

heteronom yang bervariasi pada para responden juga 

berpengaruh dalam kemampuan responden untuk 

mengadakan penilaian moral secara bebas.  

5.  Dari analisis atas berbagai alasan yang dikemukakan oleh 

tiap responden, baik alasan untuk menerima maupun 

menolak aborsi, dapat disimpulkan bahwa semua responden 

belum menempatkan hidup tiap manusia sebagai finalitas 

dari persepsi etis mereka tentang aborsi.  

6. Kondisi aktual dari persepsi etis para responden di atas 

merupakan bagian dari kompleksitas persoalan etis tentang 

aborsi yang ada di Indonesia. Kompleksitas itu disebabkan 
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karena tidak adanya kesatuan pandangan di dalam 

meletakkan hidup manusia sejak dari awal atau sejak 

selesainya konsepsi sebagai prinsip dasar untuk menilai 

tindakan aborsi. Untuk menghadapi kondisi tersebut, usaha 

membentuk persepsi etis yang berdasarkan pada imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas merupakan 

salah satu solusi yang ditawarkan melalui penelitian ini. 

Dalam persepsi Kohberg, persepsi etis berdasarkan 

imperatif kategoris tersebut dijadikan tujuan ideal yang 

hendak dicapai melalui pembinaan etis.  

7. Berkaitan dengan situasi konkret yang terjadi di antara para 

responden, ada dua hal yang perlu diperhatikan untuk 

merealisasikan usaha pembenahan dan pembinaan menurut 

tujuan ideal di atas. Yang pertama, adalah usaha untuk 

menjawab situasi pengetahuan yang dimiliki para 

responden. Yaitu dengan melakukan sosialisasi kebenaran 

tentang aborsi dan hidup manusia. Sedangkan usaha kedua 

adalah usaha untuk mengatasi pengaruh dari faktor 

heteronom tentang pengalaman dengan keluarga. Usaha 

mengatasi faktor heteronom ini merupakan hal penting 

mengingat keluarga adalah tempat utama dan pertama bagi 

pendidikan nilai yang membentuk karakter dasar 

seseorang, baik melalui kata-kata langsung maupun melalui 

pengalaman melihat teladan anggota keluarga lainnya. 

Melalui penelitian ditemukan bahwa hal tersebut berperan 

penting dalam pembentukan persepsi etis responden 

tentang aborsi. 

8. Hal lain yang perlu dilakukan adalah berkaitan dengan 

wacana penyempurnaan hukum tentang aborsi di Indonesia 

yang masih  bersifat multitafsir dan diskriminatif. 

9. Hasil pembahasan berdasarkan imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas serta imperatif 
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kategoris agape menunjukkan karakter idealitas dalam 

penerapannya. Artinya, persepsi etis tentang aborsi 

berdasarkan kedua imperatif kategoris di atas secara 

konkret lebih dapat dijadikan sebagai tujuan untuk dicapai 

dalam pembinaan persepsi tentang aborsi. Hal ini tidak 

berarti bahwa di dalam menyelesaikan kasus konkret, 

prinsip ideal di atas tidak dapat dikompromikan. Tetapi tiap 

kasus yang dihadapi, perlu dianalisis dan diselesaikan 

dengan tetap berpegang pada prinsip yang sudah ada, 

khususnya pertama-tama adalah prinsip dasar untuk 

melindungi kehidupan berdasarkan imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas serta prinsip kasih 

agape. 

  


