
UNWANTED PREGNANCY 

DAN ABORSI 



Pengertian 

 merupakan suatu kondisi dimana 

pasangan tidak menghendaki adanya 

proses kelahiran dari suatu 

kehamilan. Kehamilan ini bisa 

merupakan akibat dari suatu perilaku 

seksual/hubungan seksual baik yang 

disengaja maupun yang tidak 

disengaja  



Faktor-faktor penyebab Unwanted Pregnancy 

• Banyak faktor yang menyebabkan unwanted 
pregnancy,antara lain : 

• Penundaan dan peningkatan usia perkawinan 
,serta semakin dininya usia menstruasi pertama 
(menarche ) 

• Ketidaktahuan atau minimnya pengetahuan 
tentang perilaku seksual yang dapat 
menyebabkan kehamilan 

• Kehamilan yang diakibatkan oleh pemerkosaan 

• Persoalan ekonomi (biaya untuk melahirkan dan 
membesarkan anak ) 

• Alasan karir atau masih sekolah (karena 
kehamilandan konsekuensi lainnya yang 
dianggap dapat menghambat karir atau kegiatan 
belajar ) 

• Kehamilan karena incest 

 



Pencegahan unwanted pregnancy 

   Unwanted pregnancy dapat di 
cegah dengan beberapa 
langkah,yaitu : 

• Tidak melakukan hubungan 
seksual sebelum menikah 

• Memanfaatkan  waktu luang 
dengan melakukan kegiatan positif 
seperti berolah raga ,seni dan 
keagamaan 

• Hindari perbuatan-perbuatan yang 
akan menimbulkan dorongan 
seksual, seperti meraba-raba  
tubuh pasangnya dan menonton 
video porno. 



Akibat unwanted 

pregnancy dan aborsi 

bagi remaja  

 Angka kejadian aborsi 

di indonesia di 

perkirakan mencapai 

2,3 juta pertahun,sekitar 

750.000 dilakukan oleh 

remaja . 



Bila kehamilan diakhiri (aborsi) 

Risiko fisik  

 Perdarahan dan konflikasi lain 

merupakan salah satu risiko 

aborsi.Aborsi yang berulang selain 

bisa mengakibatkan komplikasi juga 

bisa menyebabkan kemandulan. 

Aborsi yang dilakukan secara tidak 

aman bisa berakibat fatal yaitu 

kematian. 

 



Risiko psikis 

   Pelaku aborsi sering kali mengalami 

perasaan-perasaan takut, panuk, tertekan 

atau setres, trauma mengingat proses 

aborsi dan kesakitan.  

   Kecemasan karena rasa bersalah atau 

dosa akibat aborsi bisa berlangsung lama. 

Selain itu pelaku aborsi itu juga sering 

kehilangan kepercayaan diri. 

 



Risiko sosial  

 Ketergantungan pada pasangan sering 

kali menjadi lebih besar karena 

perempuan merasa tidak perawan, pernah 

mengalami KTD atau aborsi .Selanjutnya 

remaja perempuan lebih sulit menolak 

ajakan seksual pasanganya.  Resiko lain 

adalah pendidikan menjadi terputus atau 

masa depan terganggu. 



Risiko ekonomi 

   Biaya aborsi cukup tinggi bila 

terjadi komplikasi maka biaya 

akan semakin tinggi. 

 



Penangan kasus unwanted pregnancy  

(KTD) pada remaja 
sebagai petugas kesehatan harus : 

• bersikap bersahabat dengan remaja 

• memberikan konseling pada remaja dan keluarganya 

• apabila adamasalah yang serius agr diberikan jalan 

keluar yang terbaik dan apabila belum bisa 

terselesaikan supaya dikonsultasikan kepada dokter 

ahli 

• memberikan alternatif penyelesaian masalah apabila 

terjadi kehamilan pada remaja 



Aborsi 

 Menurut Eastmen abortus adalah 

terputusnya suatu kehamilan 

dimana fetus belum sanggup hidup 

sendiri di luar uterus, karena masih 

dalam usia kehamilan kurang dari 

28 minggu.  

 Jefflot memberikan definisi abortus 

adalah  pengeluaran dari hasil 

konsepsi  sebelum usia  kehamilan 

28 minggu, yaitu fetus belum viable 

by llaous.  



Jenis-jenis Aborsi 

Abortus spontaneus  

a.  Abortus completes (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil 
konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.  

b.  Abortus inkompletus (keguguran bersisa) artinya hanya ada 
sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal 
adalah deci dua dan plasenta 

c.  Abortus iminen, 

 Missed  abortion, keadan di mana janin sudah mati tetapi tetap 
berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan 
atau lebih.   

e.  Abortus habitulis atau keguguran berulang adalah keadaan 
dimana  penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali 
atau lebih. 

 f.  Abortus infeksious dan abortus septic, adalah abortus yang 
disertai infeksi genital.  

 



Abortus provokatus (indoset abortion)  

Adalah aborsi yang disengaja baik dengan 
memakai obat-obatan maupun alat-alat, 
ini terbagi menjadi dua: 

a. Abortus provocatus medicinalis adalah 
aborsi yang dilakukan oleh dokter atas 
dasar indikasi medis, yaitu apabila 
tindakan aborsi tidak diambil akan 
membahayakan jiwa ibu. 

b. Abortus provocatus criminalis adalah 
aborsi yang terjadi oleh karena 
tindakan-tindakan yang tidak legal atau 
tidak berdasarkan indikasi medis, 
sebagai contoh aborsi yang dilakukan 
dalam rangka melenyapkan janin 
sebagai akibat hubungan seksual di luar 
perkawinan.    

 



Alasan terjadinya  Aborsi  

• Keluarga yang tidak siap menerima kehamilan 

• Keluarga yang dikarenakan memiliki ekonomi pas-pasan 

• Masyarakat cenderung menyisihkan dan menyudutkan wanita 
yang hamil di luar nikah 

• Ada aturan perusahaan yang tidak memperbolehkan 
karyawatinya hamil 

• Pergaulan yang sangat bebas bagi remaja yang masih duduk 
di bangku sekolah, misal SMA, mengakibatkan kecelakaan 
dan membuahkan kehamilan..  

• Dari segi medis diketahui umur reproduksi sehat antara 20-35 
tahun. Bila seorang wanita hamil di luar batasan umur itu 
akan masuk dalam kriteria risiko tinggi.  

• Pandangan sebagian orang bahwa tanda-tanda kehidupan 
janin antara lain adanya detak jantung yakni umur sekitar tiga 
bulan.  



Dari rumusan pasal-pasal KUHP dapat ditarik kesimpulan :  

1. Seorang wanita hamil yang sengaja melakukan abortus 
atau ia menyuruh orang lain, diancam hukuman empat 
tahun.  

2. Seseorang yang sengaja melakukan abortus terhadap ibu 
hamil, dengan tanpa persetujuan ibu hamil tersebut 
diancam hukuman 12 tahun, dan jika ibu hamil itu mati 
diancam 15 tahun  

3. Jika dengan persetujuan ibu hamil, maka diancam 
hukuman 5,5 tahun penjara dan bila ibu hamil tersebut 
mati diancam hukuman 7 tahun penjara.  

4. Jika yang melakukan dan atau membantu melakukan 
abortus tersebut seorang dokter, bidan atau juru obat 
(tenaga kesehatan) ancaman hukumannya ditambah 
sepertiganya dan hak untuk praktek dapat dicabut.  



Terima Kasih 

be a good midwife.. 


