
Aborsi di Jawa
Kebijakan hukum di Indonesia saat ini hanya memperbolehkan aborsi untuk kondisi kedaruratan medis
yang dapat mengancam ibu atau janin, serta kehamilan akibat perkosaan sebelum mencapai
usia kehamilan 40 hari atau 6 minggu. (UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan)

4.1% Kematian Ibu di Indonesia terkait dengan kejadian keguguran dan aborsi.
(BPPK, Kemenkes RI, Kajian Determinan Kematian Maternal di 5 Region, 2012)

• Sebagian besar kasus aborsi terjadi karena kehamilan

yang tidak direncanakan.

• Pengalaman kekerasan dari pasangan juga meningkatkan

kemungkinan terjadinya aborsi.

• Tidak ingin menambah anak lagi banyak menjadi alasan utama.
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92% Perempuan yang mengaku

mengalami aborsi telah menikah.

37% telah memiliki anak

lebih dari dua.

92% pernah atau sedang

menggunakan kontrasepsi modern 

(mayoritas pil).

Metode yang paling banyak dilaporkan:

Perempuan yang mengalami aborsi
membutuhkan pertolongan medis

karena adanya komplikasi.

12%

Perempuan melakukan
aborsi sendiri.

40%
menggunakan jamu

16%
menggunakan
obat-obatan

6%
mencari
metode
operatif

39%
menggunakan
metode lain
seperti pijat

73%

Mengapa aborsi terjadi?



Situasi Layanan
Asuhan Pasca Keguguran

1 dari 4
Perempuan pernah
mengalami keguguran
selama hidupnya.

4.1%
20%
Perempuan di dunia
yang mengalami keguguran
spontan mengalami isu kesehatan
mental yang berujung pada
depresi dan kecemasan.

Kematian Ibu di Indonesia
disebabkan komplikasi
keguguran
termasuk aborsi yang
tidak aman.
(BPPK, Kemenkes RI, Kajian Determinan

Kematian Maternal di 5 region, 2012)

(Reardon DC, Thorp JM. Pregnancy associated death

in record linkage studies relative to delivery,

termination of pregnancy, and natural losses:

A systematic review with a narrative synthesis and

meta-analysis. SAGE Open Med 2017)

77%
yang menawarkan

kontrasepsi
jangka panjang.

69%
Fasilitas kesehatan

yang melakukan
konseling kontrasepsi

pasca keguguran.

?

68%
Rumah sakit di

Pulau Jawa yang memiliki
persediaan metode KB

jangka pendek.

Rumah Sakit
di Pulau Jawa
yang memiliki
tata laksana
medis dengan
tenaga dan
layanan
esensial.

46%

98,5%

Evakuasi
sisa jaringan
masih
menggunakan
metode
kuretase tajam
yang berisiko
bagi
perempuan.

88%
Puskesmas
PONED
di Pulau Jawa
TIDAK
menyediakan
layanan
pengeluaran
sisa jaringan
untuk APK
trisemester
pertama.

HANYA

HANYA

4%
yang
ditangani
dengan
misoprostol

1%
dengan
metode lain

7%
yang
ditangani
dengan AVM
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Kehamilan tidak direncanakan dapat berimbas pada kejadian keguguran dan aborsi tidak aman.

Mencegah kehamilan yang tidak direncanakan dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini:

Setiap kehamilan sebaiknya
direncanakan. Anda dapat berkonsultasi 

ke dokter atau bidan.

Gunakan metode kontrasepsi atau KB 
untuk menunda atau mencegah

kehamilan.

1 2

Segera ke dokter atau bidan bila ada
efek samping atau masalah dari metode

kontrasepsi/KB yang digunakan
agar ditangani dan diberikan metode 
alternatif yang lebih cocok. Jangan 

menghentikan pemakaian kontrasepsi 
bila belum ingin hamil.

Apabila terlanjur berhubungan
seksual tanpa kontrasepsi,

segera gunakan metode kontrasepsi 
darurat. Cari informasinya dengan 
berkonsultasi ke dokter atau bidan.
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Rajin mencari informasi dan
belajar mengenai kesehatan seksual dan

reproduksi dari sumber terpercaya.

Turut mencegah kekerasan seksual 
sama dengan mencegah kehamilan

tidak diinginkan (KTD).
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Pencegahan KTD
(Kehamilan Tidak Direncanakan)

7% kehamilan di Indonesia merupakan

kehamilan yang tidak direncanakan.

(SDKI, 2012)


