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Pengertian aborsi adalah tindakan penghentian kehamilan sebelum janin dapat hidup di luar kandungan 

(sebelum usia 20 minggu kehamilan), bukan semata untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dalam keadaan 

darurat tapi juga bisa karena sang ibu tidak menghendaki kehamilan itu.   

Ada dua macam aborsi, yaitu  

a. aborsi spontan dimana aborsi terjadi secara alami, tanpa intervensi tindakan medis 

b. aborsi yang direncanakan dimana melalui tindakan medis dengan obat-obatan saja (jamu, dsb) atau 

tindakan bedah, atau tindakan lain yang menyebabkan pendarahan lewat vagina.  Penghentian 

kehamilan pada usia dimana janin sudah mampu hidup mandiri di luar rahim ibu (lebih dari 21 minggu 

usia kehamilan), bukan lagi tindakan aborsi tetapi pembunuhan janin atau infantisida. 

MENGAPA ABORSI ITU DOSA? (berdasarkan ajaran Katolik) 

 “Tolong, jangan tusuk saya!” 

Saya pernah menonton suatu program TV yang menunjukkan proses aborsi pada bayi usia 6 bulan. Dokter dengan sarung 

tangan memegang gunting dan pisau untuk ‘membuka’ perut ibu. Beberapa menit kemudian, bagian perut sudah tersayat, 

dan dalam sekejap, saya melihat suatu adegan yang membuat jantung saya hampir berhenti berdetak: keluarlah sebuah 

tangan kecil dari perut itu memegangi ujung gunting itu, seolah berteriak, “Tolong, jangan menusuk saya!” Namun mungkin 

para dokter itu sudah terbiasa melakukan “pekerjaan” itu. Tak lama kemudian hancurlah sudah tubuh manusia kecil dan tak 

berdaya itu. Bayi kecil itu mati terpotong-potong. Tidak sebagai manusia, namun hanya sebagai ‘benda’ yang dibuang karena 

dianggap mengganggu dan tidak diharapkan…. 

Kapan kehidupan manusia terbentuk? 

Gereja Katolik ‘pro- life‘ karena Tuhan mengajarkan kepada kita untuk menghargai kehidupan, yang diperoleh 

manusia sejak masa konsepsi (pembuahan) antara sel sperma dan sel telur. Kehidupan manusia terbentuk pada 

saat konsepsi, karena bahkan dalam ilmu pengetahuan-pun diketahui, “Sebuah zygote adalah sebuah 

keseluruhan manusia yang unik.”[1] Pada saat itulah Tuhan ‘menghembuskan’ jiwa kepada manusia baru 

ciptaan-Nya, yang kelak bertumbuh dalam rahim ibunya, dapat lahir dan berkembang sebagai manusia dewasa. 

Adalah suatu ironi untuk membayangkan bahwa kita manusia berasal dari ‘fetus’ yang bukan manusia. Logika 

sendiri sesungguhnya mengatakan, bahwa apa yang akan bertumbuh menjadi manusia layak disebut sebagai 

manusia. 

Dasar Kitab Suci 

1.  Kitab suci juga mengajarkan bahwa manusia sudah terbentuk sebagai manusia sejak dalam 

kandungan ibu: 

Yes 44:2: “Beginilah firman TUHAN yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan yang menolong 

engkau…” 

2. Kitab Suci mengajarkan bahwa setiap kehidupan di dalam rahim ibu adalah ciptaan yang unik, yang 

sudah dikenal oleh Tuhan: 
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Yer 1:5: “Sebelum Aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, Aku telah mengenal engkau, dan sebelum 

engkau keluar dari kandungan, Aku telah menguduskan engkau, Aku telah menetapkan engkau menjadi 

nabi bagi bangsa-bangsa.” 

3. Kitab Suci menuliskan bahwa kita tidak boleh membunuh, atau jika mau dikatakan dengan kalimat 

positif, kita harus mengasihi sesama kita. 

Kel 20: 13; Ul 5:17; Mat 5:21-22; 19:18: “Jangan membunuh.” 

Mat 22:36-40; Mrk 12:31; Luk 10:27; Rom 13:9, Gal 5:14: “Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu 

sendiri” 

Jika di dunia ini mulai banyak kampanye untuk melindungi binatang-binatang, (terutama binatang langka), 

maka adalah suatu ironi, jika manusia  malahan melakukan aborsi yang membunuh sesama manusia, yang 

derajatnya lebih tinggi dari binatang. Apalagi jika aborsi dilegalkan/ diperbolehkan secara hukum. Maka menjadi 

suatu ironi yang mengenaskan: ikan lumba-lumba dilindungi mati-matian, tetapi bayi-bayi manusia dimatikan 

dan tidak dilindungi. 

Pengajaran Magisterium Gereja Katolik 

Magisterium Gereja Katolik dengan teguh menjunjung tinggi kehidupan manusia dan menentang aborsi, karena 

memang demikianlah yang sudah diajarkan oleh para rasul dan diimani Gereja sepanjang sejarah. 

1. Konsili Vatikan II, Gaudium et Spes 27, “Selain itu apa saja yang berlawanan dengan kehidupan sendiri, 

misalnya bentuk pembunuhan yang mana pun juga, penumpasan suku, pengguguran (aborsi), eutanasia atau 

bunuh diri yang disengaja; apa pun yang melanggar keutuhan pribadi manusia, …. apa pun yang melukai 

martabat manusia, seperti kondisi-kondisi hidup yang tidak layak manusiawi, pemenjaraan yang sewenang-

wenang, pembuangan orang-orang, perbudakan, pelacuran, perdagangan wanita dan anak-anak muda; begitu 

pula kondisi-kondisi kerja yang memalukan, sehingga kaum buruh diperalat semata-mata untuk menarik 

keuntungan…. itu semuadan hal-hal lain yang serupa memang perbuatan yang keji. Dan sementara 

mencoreng peradaban manusiawi, perbuatan-perbuatan itu lebih mencemarkan mereka yang melakukannya, 

dari pada mereka yang menanggung ketidak-adilan, lagi pula sangat berlawanan dengan kemuliaan Sang 

Pencipta.” 

2. Paus Paulus VI dalam surat ensikliknya, Humanae Vitae 13 mengutip Paus Yohanes XXIII mengatakan, “Hidup 

manusia adalah sesuatu yang sakral, dari sejak permulaannya, ia secara langsung melibatkan tindakan 

penciptaan oleh Allah.” Maka manusia tidak mempunyai dominasi yang tak terbatas terhadap tubuhnya secara 

umum; manusia tidak mempunyai dominasi penuh atas kemampuannya berkembang biak justru karena 

pemberian kemampuan berkembang biak itu ditentukan oleh Allah untuk memberi kehidupan baru, di mana 

Tuhan adalah sumber dan asalnya. 

Efek-efek negatif dari aborsi 

a. Hilangnya kesakralan makna Perkawinan: 

Tidak mengherankan, karena aborsi adalah perbuatan yang menentang hukum alam dan hukum 

Tuhan, maka tindakan ini membawa akibat- akibat negatif, terutama kepada ibu dan ayah bayi, maupun 
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juga kepada para pelaku aborsi dan masyarakat umum, terutama generasi muda, yang tidak lagi 

melihat kesakralan makna perkawinan. 

b. Efek kesehatan fisik: 

Ibu yang mengandung bayi, terutama menanggung akibat negatif, baik bagi fisik maupun psikologis, 

yaitu kemungkinan komplikasi fisik, resiko infeksi, perdarahan, atau bahkan kematian.. 

c. Efek kesehatan kejiwaan: 

Di atas semua itu adalah tekanan kejiwaan yang biasanya dialami oleh wanita- wanita yang mengalami 

aborsi. Tekanan kejiwaan ini membuat mereka depresi, mengalami kesedihan yang berkepanjangan, 

menjadi pemarah, dikejar perasaan bersalah, membenci diri sendiri, bahkan sampai mempunyai 

kecenderungan bunuh diri.  

d. Efek sosial masyarakat: 

Ini belum menghitung adanya akibat negatif dalam masyarakat, terutama generasi muda. Legalisasi 

aborsi semakin memerosotkan moral generasi muda, yang dapat mempunyai kecenderungan untuk 

mengagungkan kesenangan seksual, ataupun memikirkan kepentingan diri sendiri, tanpa 

memperhitungkan tanggung jawab. Suatu mentalitas yang sangat bertentangan dengan ajaran 

Kristiani. 

  

 


