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Setelah pembahasan dengan menggunakan metode tiga 

telaah, deskriptif-konseptual-normatif, pada bagian akhir ini, 

akan disampaikan kesimpulan akhir. Tujuannya adalah untuk 

menyajikan secara ringkas suatu simpulan, yang dapat merangkai 

semua temuan menjadi pengertian yang padu.  

 

1.  REALITA (DAS SEIN) 

Realitas yang diperoleh peneliti adalah realitas yang 

diperoleh melalui penelitian, baik konseptual maupun lapangan 

yang berkaitan dengan persepsi etis responden tentang aborsi. 

Penelitian ini merupakan suatu studi persepsi etis 

tentang aborsi berdasarkan teori imperatif kategoris kehendak 

baik dan kehendak bebas Immanuel Kant dan teori jenjang-

jenjang pemahaman moral menurut Lawrence Kohlberg.   

Melalui penelitian konseptual terhadap pandangan 

Kant, dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaksanaan imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas atas satu hal adalah 

hasil akhir dari proses budi manusia yang mensyaratkan adanya 

informasi atau pengetahuan yang benar dan memadai, serta 

bersifat otonom atau tidak ada faktor heteronom yang 

berpengaruh. Tujuannya, hasil akhir itu dapat berlaku secara 

universal untuk semua manusia. Atau dapat dikatakan bahwa 

tujuan akhir dari imperatif kategoris adalah diri semua manusia. 

Karena itu, Kant mengatakan bahwa manusia adalah subjek dari 

moralitas budi praktis. Semua definisi yang yang diungkapkan 

oleh Kant tersebut hanya dapat dipenuhi bila ada hidup pada 

manusianya. Hidup menjadi syarat dari semua aktivitas moral 

yang diungkapkan Kant. Bahkan hidup juga menjadi syarat dari 

semua aktivitas yang lainnya sepanjang hidupnya, sejak dari 

hidupnya dimulai sampai dengan kematiannya. Karena itu, 

penerapan pertama dan utama dari imperatif kategoris kehendak 
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baik dan kehendak bebas adalah kewajiban untuk melindungi 

hidup manusia. 

Mulai dari kapankah perlindungan hidup itu harus 

dimulai? Bila sejak dari awal kehidupannya, kapankah yang 

dimaksud dengan awal kehidupan itu? Untuk menjawab 

pertanyaan ini, bukanlah hal yang mudah karena hal awal hidup 

masih merupakan topik perdebatan dari berbagai sudut pandang 

atau perspektif, dengan dua sudut pandang atau perspektif yang 

dapat dikatakan terbesar yaitu perspektif teologis dan perspektif 

feminis.  

Penelitian konseptual terhadap berbagai pendapat itu 

menunjukkan bahwa pengetahuan yang tepat untuk dijadikan 

dasar adalah temuan-temuan yang berasal dari perspektif biologi-

embriologi-genetika. Karena, hal saat dimulainya hidup manusia 

memang bukan masalah filosofis atau teologis, melainkan 

masalah biologi-embriologi-genetika. Temuan ilmiah itu 

mengatakan bahwa saat dimulainya hidup manusia adalah 

langsung setelah konsepsi selesai dilakukan. Pernyataan itu 

didasarkan atas bukti-bukti bahwa langsung setelah selesainya 

konsepsi, hasil konsepsi tersebut sudah memiliki program genetis 

yang lengkap dan unik sebagai manusia baru. Berdasarkan 

program yang lengkap dan unik itu, tiap manusia baru 

mengkoordinir sendiri pertumbuhannya secara otonom, 

kontinyu dan berkesinambungan, sampai akhir hidupnya. Jadi, 

walaupun sejak dari selesainya konsepsi sampai dengan usia 

kurang lebih 9 bulan 10 hari, seorang manusia baru harus 

bergantung pada ibunya, karena harus tinggal dalam rahim si ibu, 

dia tetap adalah manusia lain yang berbeda dari ibunya dan 

otonom secara biologis. Hal ini ditunjukkan melalui temuan 

ilmiah lain di bidang yang sama, yaitu temuan akan adanya 

hormon gonadotropin korionik (hCG : human chorionic 

Gonadotropine). Karena adanya hormon ini maka 50% genom 
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hasil konsepsi yang berasal dari ayah atau hal asing bagi tubuh 

ibu, tidak diserang oleh antibodi ibu. Selain itu, temuan ilmiah 

juga menunjukkan bahwa ada kemungkinan seorang anak 

memiliki golongan darah yang berbeda dengan ibunya. 

Seandainya, hasil konsepsi itu adalah bagian dari tubuh ibu, tidak 

mungkin darah yang beredar dalam diri hasil konsepsi itu 

berbeda dengan si ibu. Temuan lain lagi yang menunjukkan 

dengan jelas adanya otonomi itu secara biologis adalah 

penjalanan teknik bayi tabung, program ibu inang dan program 

ectogenesis. Semua program ini mengandaikan secara mutlak 

bahwa hasil konsepsi dan ibunya adalah manusia yang berbeda. 

Pengetahuan tepat tentang awal hidup manusia di atas akan 

menjadi dasar untuk mengerti bahwa hasil konsepsi sejak dari 

selesainya proses konsepsi adalah sudah manusia, sehingga 

tindakan aborsi adalah membunuh manusia yang berada pada 

tahap awal kehidupannya. 

Temuan ilmiah di atas menunjukkan bahwa hasil 

konsepsi tidak dapat dikatakan sebagai bukan apa-apa. Secara 

fisik dia memang tidak dapat menunjukkan bahwa dia memiliki 

otak manusia, dan memang dia belum dapat menunjukkan 

kemampuan aktivitas intelektualnya secara moral. Tetapi, 

keadaan belum dapat menunjukkan kepemilikan otak manusia 

secara fisik dan menunjukkan kemampuan intelektual secara 

moral, tidak dapat dipakai sebagai alasan untuk mengatakan 

bahwa hasil konsepsi bukan manusia dan bukan subjek personal 

yang otonom. Pembedaan harus dilakukan antara bentuk otak 

manusia dan esensi otak manusia. Ada atau tidaknya otak 

manusia ditentukan bukan dari ada atau tidak adanya bentuk 

fisik otak manusia, tetapi oleh esensinya. Secara esensial, hasil 

konsepsi sudah memiliki esensi otak itu dalam gennya. 

Bayi yang baru saja lahir, secara fisik volume otaknya 

jauh lebih kecil daripada orang dewasa. Karena itu bentuk 
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otaknya pasti berbeda bila dibandingkan dengan otak orang 

dewasa. Tetapi esensi otak manusia tetap ada pada otak bayi itu, 

sehingga tidak pernah ada penolakan bahwa otak bayi tersebut 

disebut sebagai otak manusia. Bayi, yang memiliki otak manusia 

secara esensial dan secara fisik, tetap belum dapat melakukan 

aktivitas intelektualnya secara moral sebagai subjek moral yang 

otonom. Tetapi, bayi itu dipandang sudah memenuhi kriteria 

sebagai manusia dan dibebaskan dari tanggung jawab moral. 

Demikian juga prinsip untuk memperlakukan bayi ini, diterapkan 

juga pada anak-anak kecil sampai dengan usia tertentu, anak-

anak atau orang-orang cacat yang karena kecacatannya tidak bisa 

melakukan aktivitas intelektual secara moral. Jadi, alasan belum 

adanya otak manusia secara fisik dan belum adanya aktivitas 

intelektual secara moral yang dilakukan, tidak dapat dijadikan 

alasan untuk menentukan bahwa hasil konsepsi bukan manusia 

yang hidupnya harus dilindungi. Justru adanya gen sebagai esensi 

otak manusia, yang nantinya akan berkembang menjadi otak 

manusia pada hasil konsepsi, memberikan indikasi yang kuat 

bahwa hasil konsepsi harus diperlakukan sama dengan bayi dan 

anak atau orang cacat, yaitu sebagai manusia yang kehidupannya 

berhak untuk dilindungi. Manusia hasil konsepsi yang hidup dan 

masih berbentuk satu sel inilah, yang nantinya akan bertumbuh 

menjadi manusia yang mampu melakukan aktivitas intelektual 

secara moral.  

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan, 

bahwa definisi tentang manusia yang dinyatakan  oleh Kant 

hanya mencakup manusia hidup yang sudah menunjukkan 

kemampuan moralnya atau dapat melakukan aktivitas 

intelektualnya secara moral. Sedangkan fakta yang ada dalam 

kehidupan manusia, ada manusia-manusia lain yang belum 

mampu melakukan aktivitas intelektualnya secara etis, misalnya: 

hasil konsepsi (mulai dari saat setelah selesainya proses konsepsi) 

dan anak-anak sampai dengan usia tertentu. Juga ada manusia-
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manusia lain yang tidak dapat dan sudah tidak mampu lagi 

melakukan aktivitas itu, misalnya anak-anak dan orang-orang 

cacat, orang tua yang sudah pikun dan sebagainya. Definisi yang 

diberikan Kant hanyalah definisi untuk keperluan dan 

pemenuhan dari sudut pandang moral, padahal aktivitas manusia 

bukan hanya mencakup aktivitas moral. Dan semua aktivitas 

yang juga mencakup aktivitas moral secara mutlak mengandaikan 

adanya hidup yang dimulai dari selesainya konsepsi. Karena itu, 

hidup yang harus dilindungi melalui kewajiban atau imperatif 

kategoris untuk mengakui dan melindungi hidup juga harus 

mencakup hidup dari manusia lain yang belum memenuhi 

kriteria moral menurut Kant. 

Jadi, berdasarkan pada imperatif kategoris kehendak 

baik dan kehendak bebas, hidup semua manusia berhak dan 

harus dilindungi serta tidak dapat dijadikan alat atau sarana bagi 

kepentingan manusia lainnya. Dari kesimpulan ini, dapat ditarik 

kesimpulan lain, bahwa di balik sebuah persepsi etis tentang 

aborsi yang berdasarkan pada imperatif kategoris kehendak baik 

dan kehendak bebas, ada alasan-alasan yang sangat mendasar, 

rasional dan berlaku universal. Untuk mendapatkan alasan-alasan 

yang demikian itulah, pengetahuan yang tepat dan memadai 

menjadi syarat dari sebuah imperatif kategoris. Karena 

pengetahuan yang tepat dan memadai akan memunculkan 

keyakinan akan kebenaran dari hal yang akan diputuskan itu 

sehingga dengan bebas sepenuhnya dia akan memilih untuk 

melakukannya. 

Pengetahuan yang menjadi syarat dasar bagi pandangan 

etis tentang aborsi yang imperatif kategoris adalah pengetahuan 

tentang aborsi, hasil konsepsi dan saat hidup manusia dimulai, 

khususnya pengetahuan tentang saat hidup manusia dimulai, 

karena pengetahuan itu akan menentukan terbentuknya 

pengertian tentang hasil konsepsi dan aborsi yang kemudian akan 
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menjadi dasar bagi pengambilan keputusan etis. Jadi, 

pengetahuan tentang hal ini merupakan hal pertama yang harus 

diketahui dan diputuskan.  

Dengan adanya persyaratan yang sudah disebutkan 

tersebut, dapat dipastikan bahwa tidak banyak manusia yang 

memiliki persepsi etis yang imperatif kategoris. Karena itu, 

pandangan etis ini lebih merupakan persepsi etis ideal yang layak 

dijadikan tujuan untuk dicapai dalam pembinaan etika tentang 

aborsi. Inilah yang menjadi temuan awal secara teoretis dari 

penelitian konseptual.  

Bagaimanakah dengan realitas konkret yang ditemukan 

dalam penelitian lapangan? Telaah dan analisis data penelitian 

lapangan menunjukkan bahwa pembentukan persepsi etis tiap 

responden memang merupakan hasil internalisasi oleh budi 

masing-masing terhadap pengetahuan yang dimiliki dengan 

kuantitas dan kualitas yang berbeda-beda.  

 

1. Pengetahuan tentang kapan kehidupan manusia dimulai 

dalam rahim 

Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorangpun responden yang 

tahu dengan pasti tentang kapan hidup manusia dimulai. 

Sekalipun ada cukup banyak responden yang menyebutkan 

jumlah hari tertentu, tetap terlihat adanya ketidakyakinan 

yang kuat akan kebenaran pengetahuan mereka sendiri. Jadi, 

ada berbagai pendapat dan pengetahuan tentang saat 

dimulainya hidup manusia. Tetapi, tidak ada seorangpun dari 

37 orang responden yang menyebutkan saat selesainya 

konsepsi sebagai saat dimulainya hidup manusia. 
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2. Pengertian tentang hasil konsepsi 

Karena tidak ada seorangpun responden yang memiliki 

pengertian bahwa hidup manusia sudah dimulai sejak 

selesainya konsepsi, maka dapat dimengerti bila tidak ada 

seorangpun yang mengartikan hasil konsepsi sebagai 

manusia. Banyak definisi tentang hasil konsepsi yang 

ditemukan di antara para responden. Semua definisi itu dalam 

digolongkan menjadi 5 golongan. Golongan pertama adalah 

pengertian berdasarkan logika (12 orang atau 32,43%), yaitu 

pengertian yang sepertinya diajukan secara spontan 

berdasarkan kesimpulan yang diambil atas jawaban mereka 

sebelumnya terhadap pertanyaan tentang bagaimana 

pengertian mereka tentang aborsi. Mereka menyatakan 

bahwa aborsi adalah pembunuhan dan yang dibunuh adalah 

hasil konsepsi. Karena itu, mereka menyimpulkan hasil 

konsepsi sebagai calon bayi atau calon anak atau calon 

manusia. Golongan kedua adalah pengertian berdasarkan 

Ilmu Biologi, yang dimiliki oleh dua orang (5,41%). Mereka 

mengartikan hasil konsepsi sebagai hasil pembuahan sel telur 

dan sperma. Kemudian golongan ketiga, adalah pengertian 

yang dikaitkan dengan agama (21 orang atau 56,76%). 

Misalnya, dikatakan bahwa hasil konsepsi adalah titipan dari 

Allah, bukti kepercayaan dari Allah untuk ibu yang 

mengandung, dan yang terakhir: sesuatu yang dikasih dalam 

perut ibu yang mengandung. Golongan keempat, adalah 

golongan yang mengartikan hasil konsepsi dengan 

mengaitkannya pada pengalaman emosional yang pernah 

dialami (1 orang atau 2,7%), yaitu: pengalaman emosional 

sulit mendapat anak. Golongan terakhir yaitu golongan 

kelima yang mengartikan hasil konsepsi sebagai rahim (1 

orang atau 2,7%).  
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3. Pengertian tentang aborsi 

Tidak adanya pengetahuan tentang saat dimulainya hidup 

manusia membuat mereka tidak dapat mengerti dan 

memandang hasil konsepsi sejak dari selesainya konsepsi 

sebagai manusia yang hidup. Karena itu, dapat dimengerti 

juga bila ada berbagai pengertian tentang aborsi yang 

ditemukan di antara para responden. Dari jumlah total 

responden, yaitu 37 orang, ada 31 orang (83,78%) yang 

mengartikan aborsi sebagai tindakan pengeluaran hasil 

konsepsi secara paksa dan mengakibatkan kematiannya 

(pengertian negatif). Dua orang berikutnya (5,41%) 

mengartikan aborsi sebagai tindakan pengeluaran hasil 

konsepsi baik secara sengaja maupun tidak sengaja. Seorang 

responden yang lain lagi (2,7%) menyamakan aborsi dengan 

tindakan kuretasi. Kemudian responden terakhir (2,7%) 

menyamakannya dengan kehamilan yang tidak diinginkan 

(KTD). 

Dari data di atas dapat dilihat bahwa memang cukup 

banyak responden yang memiliki pengertian tepat tentang aborsi 

(mereka yang memiliki hanya pengertian negatif dan mereka 

yang memiliki pengertian negatif dan positif). Tetapi banyak dari 

pengertian itu didasari oleh pengertian yang tidak tepat tentang 

saat hidup manusia dimulai dan pengertian tentang hasil 

konsepsi. Karena itu, di antara 37 orang responden penelitian, 

tidak ada seorangpun yang memiliki persepsi etis yang menolak 

aborsi berdasarkan imperatif kategoris kehendak baik dan 

kehendak bebas. 

Dari 37 orang responden penelitian, 26 orang (70,27%) 

memiliki persepsi etis kasuistik yang ditunjukkan melalui 

persetujuan terhadap kasus yang diajukan pada mereka. 

Sedangkan 11 orang yang lain (29,73%), mereka memiliki 

persepsi etis yang menolak aborsi secara konsisten. Tetapi 
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konsistensi yang ditunjukkan oleh 11 orang tersebut, bukanlah 

disebabkan karena persepsi yang didasarkan pada imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas. Melalui data 

penelitian diketahui, bahwa selain pengetahuan yang dimiliki, 

ada hal lain yang berpengaruh dalam pembentukan persepsi etis 

semua responden, yaitu berbagai pengalaman hidup di masa 

lampau. Pengalaman itu dapat berupa pengalaman dengan agama, 

pengalaman dengan keluarga, pengalaman tidak langsung dengan 

aborsi, pengalaman dengan kondisi sosial dan kondisi ekonomi. 

Semua pengalaman ini disebut juga sebagai faktor heteronom 

karena merupakan faktor dari luar diri responden tetapi ikut 

berpengaruh membentuk persepsi etis mereka. Konsistensi 

penolakan yang ditunjukkan oleh 11 responden di atas, ternyata 

didasarkan pada pengalaman mereka masing-masing dengan 

faktor agama, yaitu pengalaman terhadap tekanan-tekanan yang 

berasal dari agama, baik dari ajaran maupun lingkungan 

keagamaan di mana mereka hidup. Bahkan 5 orang dari antara 11 

orang tersebut (13,51% dari 37 orang), selain dipengaruhi oleh 

faktor agama, juga dipengaruhi oleh faktor keluarga. Dua orang 

dari 5 orang itu  masih dipengaruhi lagi oleh faktor pengalaman 

tidak langsung dengan tindakan aborsi. Karena itu, dapat 

dimengerti bila ketidaktepatan pengetahuan tentang saat hidup 

manusia dimulai dan pengetahuan tentang hasil konsepsi 

menjadikan semua faktor heteronom itu dapat berpengaruh 

dalam pembentukan persepsi etis mereka. Sehingga, walaupun 

mereka memiliki pengertian yang benar tentang aborsi, dan juga 

konsisten dalam penolakan terhadap aborsi, mereka tidak 

mendasarkan keputusan etisnya atas imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas. 

Jadi, pengalaman dengan sebuah faktor heteronom atau 

lebih, ternyata dapat mempengaruhi responden dalam 

mengambil keputusan tentang aborsi. Di antara semua faktor 

heteronom yang sudah disebutkan, faktor agama memang adalah 
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faktor yang paling berpengaruh dari segi jumlah responden yang 

dipengaruhi (semua responden penelitian atau 37 orang atau 

100%). Sedangkan faktor keluarga merupakan faktor yang paling 

berpengaruh bila dilihat dari kualitas pengaruhnya (22 orang atau 

100%). Faktor berikutnya, yaitu faktor pengalaman tidak 

langsung dengan aborsi, mempengaruhi 9 orang responden 

(24,32%). Kemudian faktor historis kehidupan ekonomi 

mempengaruhi 4 orang (10,81%). Terakhir, faktor historis 

kehidupan sosial mempengaruhi 6 orang (16,22%).  

Dalam pengolahan lebih lanjut secara normatif 

terhadap proses internalisasi oleh budi tersebut, dengan 

menggunakan konsep enam jenjang pemahaman moral Lawrence 

Kohlberg, ditemukan, bahwa dari dua golongan berdasarkan sifat 

konsisten dan kasuistik itu, persepsi etis para responden dapat 

digolongkan lagi menjadi lima jenjang, yaitu jenjang pertama 

sampai dengan jenjang kelima. Dasar penilaian tiap jenjang 

adalah dengan melihat bagaimana orientasi subjek dalam 

hubungannya dengan lingkungan sosialnya, yaitu dalam 

hubungan dengan manusia atau subjek lain di sekitarnya. Pusat 

orientasi moral dari subjek di jenjang pertama adalah ketaatan 

supaya terhindar dari hukuman demi kepentingan dirinya 

sendiri. Kemudian pada jenjang kedua, sekalipun orientasinya 

masih kepentingan diri sendiri, kebutuhan orang lain sudah 

mulai mewarnai pertimbangan moralnya. Tetapi motivasi dari 

pertimbangan moral adalah untuk memenuhi kebutuhannya 

yang lebih besar lagi. Jadi, dia mau berkorban  bila dengan 

pengorbanan itu dia memperoleh kebaikan yang lebih besar lagi 

untuk diri sendiri. Pada jenjang ketiga, mulai terjadi 

perkembangan yang menentukan yaitu ke arah moralitas yang 

sesungguhnya. Menurut subjek di jenjang ini, perbuatan baik 

adalah perbuatan yang sesuai atau memenuhi harapan dari 

lingkungan sosial yang dekat dengannya. Rasa moralitas pada 

lingkungan sosial ini makin meluas pada subjek di jenjang 
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keempat. Karena itu, subjek tujuan orientasi moralitasnya, bukan 

hanya lingkungan sosial yang dekat saja, tetapi meluas pada 

masyarakat sosial dan kelompok yang abstrak: negara, bangsa dan 

agama. Pada jenjang kelima, jenjang terakhir yang ditemukan di 

antara para responden, orientasi moral yang dimilikinya adalah 

pelaksanaan hukum sebagai kontrak atau perjanjian sosial sambil 

tetap memperhatikan hak-hak individual. Kemudian jenjang 

keenam sebagai jenjang terakhir adalah jenjang di mana subjek 

mengorientasikan moralitasnya pada prinsip-prinsip moral 

universal yang komprehensif dan konsisten. Beberapa ahli 

membandingkan orang yang sudah berada di jenjang keenam 

dengan orang yang dapat bertindak dengan moralnya yang 

otonom atau berdasarkan pada imperatif kategoris kehendak baik 

dan kehendak bebas. 

Dari 11 orang responden yang konsisten  menolak 

aborsi, seorang responden (9,09% atau 2,703% dari 37 responden 

penelitian) berada di jenjang kedua pemahaman moral, 

sedangkan 10 orang yang lain (90,91% atau 27.03% dari 37 orang) 

berada di jenjang keempat. Kemudian dari 26 responden yang 

bersifat kasuistik, mereka tersebar dalam 5 jenjang pemahaman 

moral. Seorang responden (3,85% atau 2,703% dari 37 orang) 

berada di jenjang pertama. Empat belas orang responden (53,85% 

atau 37,83% dari 37 orang) berada di jenjang kedua. Lima orang 

responden yang lain (19,23% atau 13,514% dari 37 orang) berada 

di jenjang ketiga. Lima orang responden berikutnya (19,23% atau 

13,514% dari 37 orang) berada di jenjang keempat. Seorang yang 

terakhir (3,85% atau 2,703% dari 37 orang) berada di jenjang 

kelima. 

Jadi tidak ada seorangpun responden yang mencapai 

jenjang keenam pemahaman moral sebagai jenjang tertinggi. 

Yang berarti bahwa tidak ada seorangpun responden yang 

mendasarkan persepsi etisnya atas hukum-hukum moral 
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universal tentang perlindungan hidup manusia sejak dari awal 

dan tentang aborsi. Kondisi ini berarti juga meneguhkan, bahwa 

tidak ada seorangpun responden yang memiliki persepsi etis 

tentang aborsi yang otonom berdasarkan imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas. 

Realitas konkret dari penelitian lapangan menjadi 

petunjuk berikutnya bahwa pandangan etis tentang aborsi yang 

berdasarkan imperatif kategoris kehendak baik dan kehendak 

bebas lebih tepat untuk dijadikan tujuan ideal dalam pembinaan 

etika. 

 

2.  DESIDERATA (DAS SOLLEN) 

Wacana Pembinaan Etika Aborsi 

Dengan melihat sifat dan kondisi dari sebuah persepsi 

etis yang berdasarkan pada dua teori acuan utama dalam 

penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa persepsi etis tersebut 

lebih dapat dijadikan sebagai tujuan ideal untuk pembinaan etis 

tentang perlindungan hidup manusia dan tentang penolakan 

aborsi yang mengarah pada kehidupan. Hal ini merupakan salah 

satu penawaran untuk memecahkan persoalan etika aborsi di 

Indonesia. Secara konkret, etika yang ditawarkan adalah etika 

tentang aborsi yang mengarah pada perlindungan hidup sejak 

dari awal sebagai imperatif kategoris.  

Seperti sudah disimpulkan sebelumnya, bahwa tidak 

ada seorangpun responden yang memiliki persepsi etis yang 

otonom berdasarkan imperatif kategoris kehendak baik dan 

kehendak bebas atau dalam bahasa Kohlberg: mencapai jenjang 

keenam pemahaman  moral. Persepsi etis mereka merupakan 

salah satu gambaran dari persepsi etis tentang aborsi dari sebagian 

kecil masyarakat Indonesia. Gambaran ini dapat digunakan 

sebagai titik berangkat dari sebuah wacana pembinaan etika yang 
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otonom tentang aborsi, berdasarkan pada imperatif kategoris 

kehendak baik dan kehendak bebas.  

Berdasarkan perpaduan antara gambaran konkret 

persepsi etis responden dan gambaran ideal persepsi etis menurut 

kedua teori utama, diusulkan dua hal untuk dilakukan berkaitan 

dengan usaha pembinaan etika tersebut. Pertama adalah 

sosialisasi pengetahuan tentang aborsi dan tentang hidup 

manusia, mencakup tentang saat dimulainya hidup manusia itu. 

Sedangkan yang kedua adalah berkaitan dengan kuatnya faktor 

heteronom keluarga yaitu berupa pembinaan nilai-nilai tentang – 

dalam – dan untuk keluarga. 

Usulan pertama tentang sosialisasi pengetahuan itu 

berdasarkan pada kondisi konkret yang dijumpai pada para 

responden. Misalnya: hampir semua responden memandang hasil 

konsepsi maksimal hanya sebagai calon manusia, belum sebagai 

manusia yang sudah hidup, berbeda dari ibu mengandungnya 

yang diakui sebagai manusia yang hidup. Realiasi dari pengertian 

yang kurang tepat dan salah tentang aborsi dan tentang hasil 

konsepsi inilah yang akhirnya menjadikan para responden tidak 

mampu mengambil keputusan berdasarkan kebenaran tentang 

hidup manusia. Pengetahuan tentang awal kehidupan manusia, 

merupakan pengetahuan yang akan menentukan terbentuknya 

pengertian tentang apa dan siapa itu hasil konsepsi. Kemudian 

pada giliran berikutnya, dua pengetahuan itu akan menentukan 

terbentuknya pengertian dan pandangan yang benar tentang 

aborsi. Jadi dalam konteks penilain etis tentang aborsi, pengertian 

akan semua hal ini merupakan hal yang saling berkaitan secara 

mendasar.  

Usulan kedua yaitu tentang pembinaan nilai-nilai 

dalam keluarga, misalnya adalah bagaimana peran ayah dan ibu 

dalam pertumbuhan fisik dan psikis anak, nilai tentang peran 

keharmonisan hubungan suami istri dalam pertumbuhan psikis 
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anak, nilai tentang relasi orang tua dan anak dan sebagainya. Hal 

ini dijadikan sebagai usulan kedua karena memang berdasarkan 

data hasil penelitian, bagaimana warna interaksi dengan keluarga, 

sangat menentukan warna persepsi etis yang terbentuk pada si 

anak. Karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa keluarga 

merupakan fondasi utama dalam pembentukan pemahaman 

moral seseorang. 

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. 

 

Wacana Penyempurnaan Hukum dan Peraturan yang 

Berkaitan dengan Aborsi 

Salah satu unsur yang ikut berpengaruh dalam 

membentuk pengetahuan dan persepsi masyarakat di Indonesia 

tentang aborsi adalah penerapan hukum tentang aborsi yang 

berbeda-beda. Hukum dan peraturan itu adalah UU Kesehatan 

no. 36 tahun 2009 dan peraturan yang berlaku di rumah-rumah 

sakit tentang pengeluaran surat kematian untuk janin yang 

meninggal sebelum dilahirkan. Hal utama dalam UU Kesehatan  

no. 36 tahun 2009 yang perlu disempurnakan adalah berkaitan 

dengan definisi tentang manusia dan saat hidupnya dimulai. 

Definisi ini berimplikasi pada penyempurnaan terhadap hal 

tentang hak reproduksi dan syarat aborsi legal dalam hukum yang 

sama. Sedangkan berkaitan dengan peraturan pengeluaran surat 

kematian di rumah-rumah sakit bagi janin yang meninggal 
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sebelum dilahirkan, implikasi penyempurnaan adalah berkaitan 

dengan syarat pengeluaran surat yang tidak memandang janin 

dengan berat kurang dari 500 gram sebagai manusia.  

Kemampuan etis adalah kemampuan menilai yang baik 

dan tidak baik dengan hukum dan peraturan sebagai salah satu 

patokan. Bila isi hukum dan peraturan itu berbeda dan bersifat 

multitafsir, itu akan mempengaruhi proses pemilahan yang 

dilakukan oleh tiap anggota masyarakat.  

 

Sebuah Evaluasi 

Akhirnya, penelitian ini makin mendekati langkah-

langkah terakhirnya yaitu berupa evaluasi untuk membuka 

kesempatan bagi kelanjutan studi dan diskusi tentang persepsi 

etis tentang aborsi di Indonesia. Untuk sebuah tulisan akademik 

seperti disebut di atas, evaluasi dapat dibagi menjadi dua, yaitu: di 

bidang teori acuan yang digunakan dan di bidang penelitiannya. 

 

Bidang teori acuan 

Teori acuan utama dari studi ini adalah teori imperatif 

kategoris kehendak baik dan kehendak bebas Immanuel Kant. 

Banyak pihak hanya memandang teori ini sebagai teori kewajiban 

yang bersifat legalisme. Artinya kewajiban yang tidak 

memberikan kebebasan memilih di antara melaksanakan 

kewajiban atau hukuman. Berkaitan dengan hal ini, selama 

mengadakan penelitian konseptual, penulis menemukan bahwa 

ketaatan untuk melaksanakan kewajiban tersebut sebenarnya 

merupakan realisasi kebebasan untuk dari subjek. Hal itu 

dimungkinkan karena dengan rasionya dia mengerti dan 

meyakini apa yang menjadi kewajibannya tersebut adalah sebuah 

kebenaran. Jadi, kewajiban yang menjadi ekspresi dari imperatif 
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kategoris kehendak baik dan kehendak bebas ini bukanlah hanya 

sekedar kewajiban yang harus dijalankan tanpa adanya 

pengertian, atau hanya bersifat legalisme saja. Karena adanya 

proses-proses untuk mencapai pengertian yang membebaskan itu, 

maka secara ideal, penafsiran ini lebih tepat bila dijadikan tujuan 

ideal untuk pembentukan persepsi etis. Mengingat nilai tersebut, 

maka studi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah jauh dari 

sempurna, karena hal ini hanya merupakan bagian dari sebuah 

pembahasan dengan tema utama yang lain, sekalipun itu 

berkaitan. Perlu dilakukan studi tersendiri yang lebih mendalam 

tentang hal kewajiban ini dalam kaitannya dengan fungsi rasio, 

kehendak baik dan kehendak bebas. Hasil studi yang tersendiri 

dan mendalam ini tentunya akan semakin membuka wawasan 

pengertian tentang manusia dan martabatnya sebagai subjek 

pemilik dan pelaku dari kewajiban, rasio, kehendak baik dan 

kehendak bebas.  

Hal kedua, berkaitan dengan penentuan saat hidup 

manusia dimulai dalam rahim. Dalam penelitian ini diputuskan 

untuk menggunakan temuan di bidang biologi-embriologi-

genetika sebagai dasar untuk menentukan saat kehidupan 

manusia dimulai dalam rahim, yaitu langsung setelah konsepsi 

selesai dilakukan. Dunia penelitian ilmiah merupakan dunia yang 

selalu terbuka dengan berbagai penemuan baru dengan dua 

kemungkinan. Pertama penemuan yang semakin meneguhkan 

penemuan yang terdahulu. Sedangkan kemungkinan kedua 

adalah kemungkinan yang menggugurkan penemuan 

sebelumnya. Sifat ini menjadikan dasar yang digunakan untuk 

menentukan saat kehidupan dalam penelitian ini juga harus 

terbuka untuk diuji kembali di masa-masa mendatang sesuai 

dengan perkembangan penemuan di bidang-bidang tersebut.  
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Bidang penelitian lapangan 

Hal pertama adalah berkaitan dengan responden. 

Sebagai sebuah studi dan penelitian kualitatif, hal ini tidak 

memungkinkan adanya pelibatan banyak responden. Karena itu, 

seperti sudah digambarkan sebelumnya, hasil penelitian ini 

hanya dapat memberikan gambaran akan persepsi etis dari 

sebagian kecil masyarakat Indonesia tentang aborsi. Tetapi, itu 

tetap adalah realitas yang ada dalam masyarakat Indonesia. 

Mengingat luas, besar dan kompleksnya masyarakat Indonesia 

serta kompleksnya persoalan etis tentang aborsi, penelitian ini 

perlu untuk dilanjutkan dengan penelitian-penelitian lain. Tiap 

penelitian dapat melibatkan responden dari latar belakang 

kehidupan yang sama maupun dari latar belakang kehidupan 

yang berbeda, misalnya: latar belakang kehidupan sebagai pekerja 

pabrik di tempat yang berbeda, latar belakang pekerja bukan 

pabrik, latar belakang kehidupan bukan sebagai pekerja dan 

sebagainya. Bahkan faktor pengalaman langsung dan tidak 

langsung dengan tindakan aborsi dapat dijadikan latar belakang 

untuk suatu penelitian tersendiri. Demikian juga tiap faktor 

heteronom lain yang sudah ditemukan dalam penelitian dan 

ditulis dalam disertasi ini, dapat dijadikan sebagai latar belakang 

untuk penelitian tersendiri. 

Harapan peneliti, semua ungkapan di atas, dapat 

menjadi titik-titik api yang kemudian berkembang menjadi besar 

sehingga dapat mendorong munculnya studi-studi lain berkaitan 

dengan tema di atas. 

  


